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Ievads 

 

Saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības īstenoto projektu “Piekrastes 

biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”, Nr. LIFE 15 NAT/LV/000900 ”LIFE 

“CoHaBit” (turpmāk – projekts)  laika periodā no 01.09.2016. līdz 31.03.2021., kur 

projekta E2 aktivitātes “Informēšana un rezultātu  izplatīšana” ietvaros paredzēts 

izveidot “Dabas parka “Piejūra” informācijas un vides izglītības centrs”  un “Dabas 

parka “Piejūra” informācijas un izglītības centra darbības plāns līdz 2027.gadam” 

(turpmāk – plāns). Kā arī saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības Informācijas centra 

(turpmāk – IC) nolikuma 12.6 punktu, plāns izstrādāts ar mērķi definēt  IC  mērķus, 

funkcijas un uzdevumus, kas attiecās uz Dabas parka “Piejūra” informācijas un vides 

izglītības jomu. 

Plānā tiek minētas galvenās mērķauditorijas kā arī vadlīnijas, pēc kurām 

vadoties sekmīgi tiktu nodrošināta centra darbība, liekot uzsvaru uz dabas parka 

“Piejūra” apmeklētājiem, to izglītošanu par dabas aizsardzību, aktivitātēm, kas regulētu 

tūrisma plūsmu un antropogēno slodzi. Tāpat tiek aprakstītas vispārēji sezonāli  

pasākumi, kurus ir iespējams pielāgot aktuālākajām dabas parka “Piejūra” vajadzībām. 

Izglītojošus pasākumus plānots organizēt tos sadarbībā ar citiem Latvijas dabas 

izglītības un informācijas centriem vai piesaistītiem ekspertiem.  

IC sadarbojoties ar citiem Latvijas dabas izglītības centriem, nodrošina 

sabiedrības izglītības un informēšanas funkcijas, piedāvājot klātienes un video lekcijas, 

darbnīcas un izzinošus pārgājienus par dabas parkā “Piejūra” sastopamajās dabas 

vērtībām un to saglabāšanu. IC nodrošina informatīvo materiālu (bukleti, brošūras u.c.) 

un vides izziņas spēļu pieejamību, rīko sezonālus un tematiskus pasākumus, kuros tiek 

iesaistīti dabas parka “Piejūra” apmeklētāji. Kā arī centra darbinieki papildina un 

atjauno informāciju projekta laikā izstrādātajā mobilajā lietotnē 

https://karte.dabasparkspiejura.lv/. 
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Vīzija 

IC mērķis ir radīt un sekmēt Dabas parka “Piejūra” apmeklētāju, tā teritorijā ietilpstošo 

un blakusesošo zemju īpašniekos un pārvaldītājos pozitīvu personīgu un emocionālu 

saikni ar Dabas parka “Piejūra” dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem, iedrošinot tos 

saimniekot un dzīvot ilgtspējīgi un būt par vēstnešiem “zaļas domāšanas” vērtībām 

Latvijā un pasaulē. 

Lai to sasniegtu: 

1. Jāapkopo un jāpadara publiski pieejama visa informācija par dabas un 

kultūrvēsturiskajām vērtībām Dabas parkā “Piejūra” un to nozīmi piekrastes 

ekosistēmās un dzīves kvalitātes nodrošināšanā. 

2. Lai samazinātu apmeklētāju negatīvo ietekmi uz Dabas parku “Piejūra” dabas 

vērtībām un sevišķi aizsargājamām teritorijām un veidotu pozitīvu emocionālu 

pieredzi, jāorganizē apmeklētāju plūsma, izveidojot dabas taku sistēmu. 

3. Lai nodrošinātu Dabas parka “Piejūra” dabas vērtību saglabāšanos, jāatbalsta 

dabas parkā ietilpstošo un dabas parkam pieguļošo privātīpašumu īpašnieku un 

pārvaldītāju,  uzņēmēju, kuri vēlas sniegt savus pakalpojumus dabas parka 

teritorijā, intereses.  Piedāvājot un prezentējot izglītojošas programmas, 

pasākumus un projektus, sniegt idejas  praktiskām, bet ilgtspējīgām pieejām 

saimniekošanai un uzņēmējdarbībai. 

4. Viena no lielākajām problēmām dabas parkā ir atsevišķu apmeklētāju negatīva 

un klaji iznīcinoša attieksme pret dabas vērtībām, tādēļ ir aktīvi jāpublicē 

dažāda veida izglītojoša rakstura materiāli par vides aizsardzību, tiecoties 

uzrunāt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, kā arī jālabiekārto atsevišķas 

dabas parka daļas, ierīkojot tajās atpūtas vietas. 

5. Jāorganizē sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem, zemju īpašniekiem un 

uzņēmējiem, lai stiprinātu atbildības un piederību sajūtu blakus esošajam dabas 

parkam. 

 

  



 

 
                                                     

Vispārējs dabas parka “Piejūra” raksturojums 

Dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas pārstāv noteikta apvidus 

dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērota sabiedrības atpūtai un 

izglītošanai. Dabas parks “Piejūra” ir viens no vecākajiem dabas parkiem Latvijā – 

dibināts 1962. gadā kāpu mežu, priekškāpu un pludmales aizsardzībai, ietverot piekrasti 

no Vecāķiem līdz Gaujas grīvai. 1999. gadā dabas parks tika paplašināts, aptverot 

teritoriju no Vakarbuļļiem līdz Inčupei kopumā sastādot 38 km garu robežu Rīgas līča 

piekrastē un tā kopējā platība ir 4180 hektāru. 2002. gadā to iekļāva Eiropas nozīmes 

aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 (attēls 1.) 

 

1.attēls. Dabas parka “Piejūra” teritorijas 

Dabas parks ir kompleksa teritorija ar augstu aizsargājamo biotopu īpatsvaru un 

lielu sugu daudzveidību - 24 Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi aizņem 

84% no dabas parka platības. Šeit atrodas gan pludmales zona ar baltajām un pelēkajām 

kāpām, dažādas pļavas, tostarp piejūras pļavas, lielākoties sausie priežu meži, ezeri. 

Galvenās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības koncentrējas Vakarbuļļos starp Buļļupi 

un Lielupi, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Gaujas grīvā un kreisajā krastā, ap Garezeriem 



 

 
                                                     

un Umja ezeru. Vecie priežu meži, plašās priekškāpas un pludmales ir iecienītas 

apmeklētāju atpūtas vietas. 

Parkā ir konstatētas 129 Latvijā un 59 Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas 

sugas, dabas parks aizņem 7% no jūras krasta kopgaruma Latvijā un teritorijai ir liela 

ainaviskā vērtība, ko raksturo izteikts kāpu reljefs, plašie meži ar vecu priežu klātbūtni 

un maz pārveidota piekraste. 

Informācijas centrs Carnikavā 

Dabas parks “Piejūra” aizņem 48% no Carnikavas novada teritorijas un būtiska 

dabas parks “Piejūra” daļa.  Novada iedzīvotāju un uzņēmēju ikdiena bieži ir saistīta ar 

šo teritoriju, dodoties pastaigās uz Rīgas līci vai gar Gaujas upes deltas krastiem vai 

piedāvājot tūrisma pakalpojumus dabas parka “Piejūra” teritorijā. Tādējādi Carnikava 

ir stratēģiskā vietā ar pieredzes bagātiem iedzīvotājiem, kuriem, visticamāk, ir liela 

interese līdzsvarotas pieejas meklēšanā, kurā tiek ņemtas vērā visu iesaistīto pušu 

intereses un tajā pašā laikā nodrošināta efektīva dabas aizsardzība. Informācijas centrs 

apvieno gan dabas izglītības, gan tūrisma izglītības funkcijas, tādejādi sniedz 

informāciju par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem, esošajām dabas vērtībām, esošajiem un perspektīvajiem attīstības 

projektiem Carnikavas novadā un dabas parkā “Piejūra”. IC sekmēs tūrisma attīstību 

Carnikavas novadā, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, valsts pārvaldes un citu 

pašvaldību institūcijām, kā arī juridiskām un fiziskām personām; 

Informācijas centrs popularizē Carnikavas novadu un dabas parku “Piejūra” kā 

tūrisma galamērķi un koordinē sadraudzības saites ar citām Latvijas Republikas 

pašvaldībām un pašvaldībām ārvalstīs. IC savas kompetences ietvaros organizē dabas 

un vides izglītības pasākumus un pakalpojumu sniegšanu Carnikavas novadā un dabas 

parkā “Piejūra”, īstenojot dabas parka “Piejūra” informācijas un vides izglītības centra 

funkcijas, saskaņā ar projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas 

parkā «Piejūra» plānotajām komunikācijas un sabiedrības iesaistes aktivitātēm projekta 

īstenošanas un pēcuzraudzības periodā. Tādejādi IC veicina līdzsvarotu tūrisma nozares 

attīstību. 

Dabas daudzveidības saglabāšanu var īstenot, ne tikai atjaunojot un sargājot 

sugas un to biotopus, bet gan arī nodrošinot informācijas pieejamību un rīkojot ar vides 



 

 
                                                     

izglītību saistītus pasākumus. Parka apmeklētājiem svarīgi ir izprast dabas bioloģiskās 

daudzveidības nozīmi, tādejādi izglītojošos pasākumos vērst uzmanību tās 

saglabāšanai. Ņemot vērā visu iepriekšminēto un, lai veidotu sabiedrības interesi par 

dabu un tās aizsardzību,  IC darbinieku viens no uzdevumiem būs īstenot šajā plānā 

minētās aktivitātes.   

 

2.attēls. Dabas informācijas centra modelis 

IC atrodas Carnikavas ciema centrā, ņemot vērā to, ka lielākā daļa dabas parka 

“Piejūra” teritorijas atrodas tieši šajā novadā un ir viduspunkts starp Rīgu un 

Saulkrastiem. IC ēka aizņem 70m2 lielu platību, kas nodrošina  pastāvīgu darba vietu 

un ietver telpu semināru, izstāžu u.c. pasākumu rīkošanai.  

Līdz šim tūrisma attīstības funkciju pašvaldībā īstenoja pašvaldības 

administrācijas struktūrvienība “Tūrisma informācijas centrs”. Tomēr, ņemot vērā 

iepriekš minētās papildus funkcijas, struktūrvienības funkcijas ir paplašinātas, iekļaujot 

projektos izvirzītos mērķus, uzdevumus un funkcijas.  

Tādējādi, sabiedrība pakāpeniski pilnveido savas zināšanas un rada izpratni par 

vides saglabāšanas problēmām. Vairāk par IC informācija šeit:  

https://youtu.be/rgL8vD64CRI


 

 
                                                     

Sadarbība ar dabas un vides izglītības centriem un  tūrisma centriem 

Centra veiksmīgai darbībai jānodibina sadarbība ar jau esošajiem dabas un vides 

izglītības centriem valstī. Lai nodrošinātu dabas parka “Piejūra” popularizēšanu ne tikai 

Rīgas, Carnikavas un Saulkrastu novados, bet gan arī pārējā Latvijas teritorijā, 

jānodrošina informatīvo materiālu (bukletu, brošūru u.c.) izvietošana citos dabas un 

vides izglītības centros, jāveido sadarbības pasākumi un citu centru iesaiste dabas parka 

“Piejūra” organizētajos pasākumos.  

Lai spētu veiksmīgi apvienot tūrismu ar dabas daudzveidības saglabāšanu, 

svarīga loma ir ekotūrisma attīstībai. Lielākoties tūrisms dabas parkos  nav ilgtspējīgs 

un nodara kaitējumu dabai. Ekotūrisms dabas parkā veicina: 

• Apzinīgu parka apmeklētāju uzvedību 

• Vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas daudzveidības saglabāšanu 

• Atbalstu vietējo teritoriju dabas saglabāšanā 

• Ilgtspējīgus ieguvumus vietējām biedrībām 

• Vietējo iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā 

• Izglītojošo materiālu izveidi. 

Šo darbību īstenošana tieši un netieši mazinās negatīvo ietekmi uz dzīvotnēm, 

augu un dzīvnieku sugām visā dabas parka “Piejūra” teritorijā. Pēc projekta LIFE 

“CoHaBit” īstenošanas par IC aktivitāšu plānošanu un īstenošanu atbildīgā iestāde ir 

Carnikavas novada pašvaldība. 

Sabiedrības iesaiste un izglītība 

Labiekārtojot dabas parku “Piejūra” (promenādes izveide Carnikavā, atpūtas 

soliņu, atkritumu tvertņu izvietošana u.c.), palielinās apmeklētāju plūsma, kā rezultātā 

palielinās antropogēnā slodze uz biotopiem, tur esošajām augu un dzīvnieku sugām. 

Lai veidotu veselīgu līdzsvaru starp dabas atjaunošanās spējām un tūrisma iespējām, 

jānodrošina sabiedrības izglītība, pievēršot uzmanību uz ilgtspējīgu parka izmantošanu, 

jāorganizē apmeklētāju plūsmas regulēšana, izveidojot dabas takas un tematisko taku 

sistēmas. Jānodrošina klātienes un attālināto lekciju pieejamība, gan parka 

apmeklētājiem, gan vietējo skolu skolēniem, gan zemju īpašniekiem. Sekojot mūsdienu 



 

 
                                                     

tehnoloģiju attīstībai, jānodrošina virtuālo ekskursiju un pastaigu iespējas, kas mazinātu 

dabas parka apmeklētāju radīto slodzi uz vidi, parku apmeklējot “attālināti” (virtuāli). 

Informācijas centra organizētie pasākumi un aktivitātes paredzētas dažādām 

vecuma grupām un sabiedrības daļām, nodrošinot ne tikai to izglītošanu, bet arī 

izveidojot personīgu emocionālo saikni starp dabu un sabiedrību. Šīs darbības veicinās 

dabai draudzīga dzīvesveida ieviešanu. Centram attīstoties, tā būs viena no dabas parka 

“Piejūra” vērtībām un LIFE “CoHaBit” atpazīstamības zīmēm. 

Plānotās aktivitātes ietver: 

• Izstādes par dabu un dabas daudzveidību 

• Lekcijas par dabu un dabas vērtībām dabas parkā 

• Dažādas ar vidi un dabu saistītās darbnīcas un pasākumus brīvā dabā 

• Ar vidi un dabu saistītas spēles 

• Informatīvo un izglītojošo materiālu izveidi un pieejamību 

• Izglītības programmas par Latvijas kokiem dzīvniekiem(to pielāgotību 

dzīvošanai dabas parkā “Piejūra”) 

• Lekcijas un stundas skolēniem. 

 

 

 

 

 

 

 

Dabas parka “Piejūra” informācijas un izglītības centra plāns izveidots LIFE programmas projekta 

“Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (LIFE CoHaBit, Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) 

ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu ir 

atbildīgi tikai un vienīgi Projekta ieviesēji un tajā paustie apgalvojumi nav uzskatāmi par Eiropas 

Komisijas viedokli.   

  



 

 
                                                     

 

Dabas parka “Piejūra” informācijas un izglītības centra darbības plāns līdz 

2027.gadam 

Sezonālo pasākumu un aktivitāšu plānošana plānā balstās uz vairākiem principiem:  

1)  īpašas uzmanības pievēršanu kādai no dabas parkā “Piejūra” esošajām 

aizsargājamajām augu vai dzīvnieku sugām ar mērķi tās saglabāt.  

2)  kādas sezonālas aktivitātes (balstoties uz ekosistēmas pakalpojumiem) ir iespējams 

veikt dabas parkā, neradot pārlieku lielu slodzi uz biotopiem un dabas daudzveidību.  

3)aktivitāšu plāns  ir aktualizējams, papildināms un piemērojams aktuālajām 

vajadzībām, kas ļautu pēc iespējas veiksmīgāk  īstenot IC un plānā noteiktos mērķus, 

funkcijas un uzdevumus.  

 

Gads Termiņš Aktivitāte Mērķauditorija Atbildīgais 

2
0

2
1
 

 

  

  

  

  

 01.01.-

31.05. 

  

  

  

  

Projekta mājas lapas 

www.dabasparkspiejura.lv uzturēšana Visi interesenti IC 

Ekskursiju (vispārēju vai tematisko) 

maršrutu izveide un vadīšana klātienē 

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Tematisko lekciju un forumu plāna 

izveide.  

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Lekciju satura izveide par dabas parkā 

“Piejūra” esošajām vērtībām un to 

saglabāšanu izveide 

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Aplikācijas integrēšana lekciju 

materiālos Dabas parka apmeklētāji  IC, DAP 

01.01.-

31.12. 

Video un vizuālo materiālu (infostendu, 

īsfilmu, video) izveide Dabas parka apmeklētāji  IC 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā (Kāpu aizsardzības dienas) Dabas parka apmeklētāji  IC 

Ekskursiju (vispārēju vai tematisko) 

maršrutu izveide un vadīšana virtuāli Dabas parka apmeklētāji  IC 

Dabas taku izveide, dabas parka 

apmeklētāju plūsmas regulēšanai Dabas parka apmeklētāji  IC 

Aplikācijā pieejamās informācijas 

aktualizēšana un papildināšana Dabas parka apmeklētāji  IC 

Tematisko pasākumu organizēšana 

sadarbībā  Vietējo skolu skolēni IC 

http://www.dabasparkspiejura.lv/


 

 
                                                     

 

Gads Termiņš Aktivitāte Mērķauditorija Atbildīgais 
2

0
2

2
 

01.01.-

31.12. 

  

  

  

  

  

Projekta mājas lapas 

www.dabasparkspiejura.lv 

uzturēšana Visi interesenti IC 

Tematisko lekciju satura par dabas 

parkā “Piejūra” esošajām vērtībām 

un to saglabāšanu izveide 

Dabas parka apmeklētāji, 

vietējo skolu skolēni IC 

Tematisko lekciju izveide 

Dabas parka apmeklētāji, 

vietējo skolu skolēni IC 

Tematisko pasākumu organizēšana 

sadarbībā piesaistītajiem 

ekspertiem Dabas parka apmeklētāji  IC, DAP 

Ekskursiju (vispārēju vai 

tematisko) maršrutu izveide un 

vadīšana virtuāli Dabas parka apmeklētāji  IC 

Aplikācijā pieejamās informācijas 

aktualizēšana un papildināšana Dabas parka apmeklētāji  IC 

Sadarbība ar reģionāliem Dabas 

izglītības centriem Dabas parka apmeklētāji  IC, DAP 

Sadarbība ar tuvākajiem Tūrisma 

informācijas centriem (Rīga, 

Saulkrasti, Ādaži) Dabas parka apmeklētāji  IC 

01.03.-

31.05. 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā (kāpu aizsardzības 

dienas) Dabas parka apmeklētāji IC 

01.06.-

31.08. 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

(dalība skolēnu un studentu vides 

izzinošās nometnēs) Skolēni, studenti IC 

01.09.-

30.10 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā ar piesaistītajiem 

ekspertiem (Putnu dienas) Dabas parka apmeklētāji IC 

01.11.-

31.12 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā ar piesaistītajiem 

ekspertiem (Ko darīt ziemā 

Carnikavā) Dabas parka apmeklētāji IC 

 

  

http://www.dabasparkspiejura.lv/


 

 
                                                     

Gads Termiņš Aktivitāte Mērķauditorija Atbildīgais 

2
0

2
4
 

01.01.-

31.12. 

  

  

  

  

  

Projekta mājas lapas 

www.dabasparkspiejura.lv 

uzturēšana Visi interesenti IC 

Tematisko lekciju satura par dabas 

parkā “Piejūra” esošajām vērtībām 

un to saglabāšanu izveide 

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Tematisko lekciju izveide 

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Tematisko pasākumu organizēšana  

Dabas parka 

apmeklētāji  IC, DAP 

Ekskursiju (vispārēju vai tematisko) 

maršrutu izveide un vadīšana virtuāli 

Dabas parka 

apmeklētāji  IC 

Aplikācijā pieejamās informācijas 

aktualizēšana un papildināšana 

Dabas parka 

apmeklētāji  IC 

Sadarbība ar Latvijas Dabas 

izglītības centriem 

Dabas parka 

apmeklētāji  IC 

Sadarbība ar Tūrisma informācijas 

centriem  

Dabas parka 

apmeklētāji  IC 

01.03.-

31.05. 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā (Kāpu aizsardzības dienas) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.06.-

31.08. Sezonālo pasākumu organizēšana  

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.09.-

30.10 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā ar piesaistītajiem 

ekspertiem (Putnu dienas) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.11.-

31.12 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā piesaistītajiem ekspertiem 

(Ko darīt ziemā Carnikavā) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

 

  

http://www.dabasparkspiejura.lv/
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Sezonālo pasākumu organizēšana 

(dalība vides izzinošās nometnēs) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 
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(Kāpu aizsardzības dienas) 
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apmeklētāji IC 

01.06.-

31.08. 

Sezonālo pasākumu organizēšana  

(dalība vides izzinošās aktivitātēs 

skolēnu un studentu nometnēs) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.09.-

30.10 

Sezonālo pasākumu organizēšana 
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Dabas parka 

apmeklētāji IC 
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Tematisko lekciju satura par dabas 

parkā “Piejūra” esošajām vērtībām 

un to saglabāšanu izveide 

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Tematisko lekciju izveide 

Dabas parka 

apmeklētāji, vietējo 

skolu skolēni IC 

Tematisko pasākumu organizēšana 

sadarbībā  

Dabas parka 

apmeklētāji  IC, DAP 

Ekskursiju (vispārēju vai tematisko) 

maršrutu izveide un vadīšana virtuāli 

Dabas parka 

apmeklētāji  IC 

Aplikācijā pieejamās informācijas 

aktualizēšana un papildināšana 
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Dabas parka 

apmeklētāji  IC 

01.03.-

31.05. 

Sezonālo pasākumu organizēšana  

(Kāpu aizsardzības diena)  

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.06.-

31.08. 

Sezonālo pasākumu organizēšana  

(dalība skolēnu, studentu vidi 

izzinošās nometnēs) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.09.-

30.10 

Sezonālo pasākumu organizēšana 

sadarbībā ar iesaistītajiem 

ekspertiem (Putnu dienas) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

01.11.-
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Carnikavā) 

Dabas parka 

apmeklētāji IC 

 

 

 

Dabas parka “Piejūra” informācijas un izglītības centra plāns izveidots LIFE programmas projekta 

“Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (LIFE CoHaBit, Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) 

ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu ir 

atbildīgi tikai un vienīgi Projekta ieviesēji un tajā paustie apgalvojumi nav uzskatāmi par Eiropas 

Komisijas viedokli.   

 


