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SUMMARY 

Project Publicity guidelines/ Communication Plan defines the rules of Project activity 

and distribution of the information on the gained results and experience exchange are 

prepared for “Project “LIFE CoHaBit - Coastal Habitant Conservation in Nature Park 

“Piejūra””. The implementation of publicity activities and purposeful informing of the 

society on habitat protection, conservation, restoration and sustainable management is 

adapted to the selected target groups – local habitants, students, visitors of the Nature 

Park “Piejūra”, nearby and local land owners, ruling institutions of municipalities and 

entrepreneurs. The plan describes the main methods for communication with the target 

groups using appropriate tools and approaches – seminars, meetings, consultations, 

newspaper articles, participation in public events, active communication in the 

electronic media and social networks (Twitter, Facebook). The main purpose of 

communication is to improve society’s knowledge and share information from the 

gained experience on coastal habitat conservation, restoration and sustainable 

management in Nature Park “Piejūra”, as well as to promote the integration of this 

information in planning and decision-making processes. The previously gained 

experience on habitat restoration activity effectiveness elsewhere along the Baltic sea 

coast (both in Latvia and foreign countries) is important to reach the project’s common 

goals.   
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PROJEKTĀ BIEŽĀK LIETOTO TERMINU SKAIDROJUMS 

 

Ilgtspējīga izmantošana - dabas resursu izmantošana, atbalstot ilgtermiņa 

ekoloģisko līdzsvaru.  

Antropogēnā slodze - vielas, objekti un procesi, kas rada slodzes uz dabas 

komponentiem vai teritorijām un ir saistīti ar cilvēka saimniecisko un cita veida 

darbību. 

Bioloģiskā daudzveidība -  dažādu dzīvības formu daudzveidība. Ietver 

ekosistēmu, sugu un ģenētisko daudzveidību. 

Boreāls - tāds, kas attiecas uz ziemeļu puslodes mērenā klimata joslu; 

Dabas kapitāls – naudas izteiksmē izteikts dabas resursu kopums, kuru var 

izmantot tautsaimniecībā un kas ietver arī ekosistēmu sniegtos produktus un 

pakalpojumus.  

Dabas liegums - īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas pārstāv cilvēka 

darbības maz pārveidotus vai dažādā pakāpē pārveidotus dabas kompleksus, 

reto un izzūdošo vietējo savvaļas sugu atradnes, dažādiem Latvijas novadiem 

raksturīgas vai unikālas kultūrainavas, izcili skaistas dabas vietas. 

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

dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un kas ir piemērota sabiedrības atpūtai, 

izglītošanai un audzināšanai. 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas - teritorijas, kas izveidotas, lai 

aizsargātu un saglabātu dabas vērtības – sugas, to dzīvesvietas, kā arī savdabīgas 

un skaistas ainavas, izcilus kokus, akmeņus, avotus un tml. Šīs teritorijas 

atrodas īpašā valsts aizsardzībā, to konkrētās platības un robežas nosaka ar 

likumu vai Ministru kabineta noteikumiem. Likums nosaka, ka tās ir ģeogrāfiski 

noteikta platības, kuras atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu 

valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un 

apsaimniekotas nolūkā: aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību; nodrošināt 

zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; saglabāt sabiedrības atpūtai, 

izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Īpaši aizsargājamās sugas - sugas, kas ir Latvijā apdraudētas, izzūdošas, 

retas vai sastopamas savdabīgās vietās. Ir arī ierobežoti izmantojamās 

aizsargājamās sugas. 

Monitorings - sistemātisku vides stāvokļa novērojumu veikšana dažādās 

dabas vidēs, lai konstatētu un novērtētu pārmaiņas, ko izraisa dabas procesi vai 

antropogēnā ietekme, efektīvi plānotu un kontrolētu vides aizsardzības 

pasākumus. 
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Svešās (invazīvās) sugas - sugas, kas nav raksturīgas biotopam, kurā tās 

ieviesušās un agresīvi izspiež biotopam raksturīgās sugas. 

Veģetācija - vēsturiski izveidojies kāda reģiona augu kopu (fitocenožu) 

kopums. 

Saīsinājumu skaidrojums: 

DAP – Dabas aizsardzības pārvalde  

DP „Piejūra” – Dabas parks „Piejūra”  

ES – Eiropas Savienība  

NATURA 2000 – Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīkls  

NVO - Nevalstiskā organizācija 

LU – Latvijas Universitāte  

LVAFA - Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija  

ELLE - Starptautiskais vides konsultāciju uzņēmums Estonian, Latvian &  

Lithuanian Environment  

EASME - Eiropas Komisija izveidota Mazo un vidējo uzņēmumu 

izpildaģentūra 

 

 

PROJEKTA MĒRĶI  

 

Projekta primārais mērķis ir veicināt 13 piekrastes biotopu veidu (7 no tiem klasificēti 

kā ES prioritārie biotopi), 2 augu sugu, kas iekļautas ES Biotopu direktīvā, 9 Bernes 

konvencijas sarakstā iekļauto biotopu, kā arī 6 putnu sugu, kas iekļautas ES Putnu 

direktīvā, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parka 

„Piejūra” (DP „Piejūra”) un tam piegulošajā teritorijā. 

Projekta apakšmērķi ir: 

- Eiropas Savienības (ES) nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzības un 

apsaimniekošanas pasākumu ieviešana DP „Piejūra” teritorijā. Vietas, kur dabas 

vērtības ir visapdraudētākās, izvēlētas kā demonstrācijas vietas, izmantojot šajās 

darbības vietās videi draudzīgu un inovatīvu metožu kopumu biotopu aizsardzībai; 

- DP „Piejūra” Dabas aizsardzības plāna izstrāde, iekļaujot: a) jaunus biotopu un 

sugu inventarizācijas datus, b) aktuālo un attiecināmo informāciju par normatīvajiem 

regulējumiem, c) apmeklētāju plūsmas plānu visai parka teritorijai; d) citu attiecināmo 

informāciju; 

- Ierobežot invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes 

teritorijās, kā arī to ietekmi uz piekrastes biotopiem; 

- Pasākumu īstenošana 1992. gada 21. maija Padomes direktīvā Nr. 92/43/EEC 

iekļauto piekrastes biotopu aizsargāšanai pret negatīvo, tai skaitā  antropogēno ietekmi; 

- Mērķtiecīga sabiedrības informēšanas un publicitātes aktivitāšu īstenošana par 

biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

izvēlētām mērķa grupām – vietējie iedzīvotāji, skolēni, dabas parka „Piejūra” 
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apmeklētāji, tuvējie un vietējie zemes īpašnieki, pašvaldību lēmumu pieņēmēji un 

uzņēmēji. 

Projekta mērķa teritorija ir DP „Piejūra”, kas ir NATURA 2000 vieta (kods 

LV0301700). Projektā ietvertie biotopu aizsardzības pasākumi ir attiecināmi uz visu 

dabas parka teritoriju.  

 

 

        KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI:  

 

Komunikācijas stratēģija ir projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 

“Piejūra””, projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900  ( “Coastal Habitant Conservation in 

Nature Park “Piejūra””) komunikācijas īstenošanas pamatdokuments. Pie 

komunikācijas stratēģijas aktivitāšu plānošanas un ieviešanas ikdienā strādā projekta 

koordinējošās organizācijas sabiedrisko attiecību speciālists, kuram atbalstu sniedz pa 

vienam pārstāvim no katras partneru organizācijas – Dabas aizsardzības pārvaldes, 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  un biedrība „Baltijas krasti”.  

Īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, partnerorganizāciju pārstāvji iesaistās 

savas kompetences ietvaros un sniedz projekta sabiedrisko attiecību speciālistam 

nepieciešamo informāciju publicitātes aktivitāšu īstenošanai. 

Jebkāda veida publiskās komunikācijas aktivitātes (t.sk. dalību publiskos pasākumos, 

prezentācijas par projektu, interviju sniegšanu medijos) projekta partneri iepriekš 

saskaņo ar projekta sabiedrisko attiecību speciālistu. Visu ar projekta publicitāti saistīto 

jautājumu gala risinājumu, arī strīdus gadījumā, pieņem projekta vadošais partneris. 

Galvenais komunikācijas mērķis: uzlabot sabiedrības zināšanas par piekrastes biotopu 

saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parka „Piejūra” (DP 

„Piejūra”) un tam piegulošajā teritorijā, kā arī veicināt šo zināšanu integrēšanos 

Latvijas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, ilgtspējīgai DP “Piejūra” 

pārvaldībai.  

Apakšmērķi:  

- Identificēt iesaistītās puses un veicināt partnerību un citus stimulējošus mehānismus, 

kas ļautu efektīvāk strādāt  dabas parka “Piejūra” saglabāšanai un atjaunošanai.  

 -  Iepazīstināt mērķauditorijas ar Eiropas Savienības (ES) nozīmes piekrastes biotopu 

un sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu vērtību.   

- Informēt mērķauditorijas  par projektā izstrādāto metodiku, rekomendācijām lēmumu 

pieņēmēju vidū visos līmeņos un sabiedrībai kopumā, tādējādi veidojot lokālo un 

politisko atbalstu.  

- Nodot pieredzi ieinteresētajam pusēm. 

Projekta komunikācijas stratēģija tiek mērķēta uz:  

- lēmumu pieņēmēju līdzdalību, lai informētu un iepazīstinātu viņus ar dabas parka 

“Piejūra”  dabas aizsardzības plāna izstrādāšanas nozīmīgumu  un  darba metodiku;  
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-  privāto sektoru – lai iesaistītu, veidotu un nostiprinātu partnerību ar zemes 

īpašniekiem un izveidotu jaunas un atbildīgas pieejas DP “Piejūra” teritorijas 

apsaimniekošanai; 

 -  sabiedrības iesaistīšanu un informēšanu; 

- ieintersēto pušu un speciālistu pieredzes apmaiņa piekrastes apsaimniekošanā  

 

Galvenie sasniedzamie rezultāti, ietekmes, kas sagaidāmas:  

 Sabiedrības zināšanu pieaugums un vides apziņas uzlabošanās.  

 Pozitīva attieksme pret projektu un tā aktivitātēm.  

 Aprobētas jaunākās atziņas un metodes darbam ar sabiedrību. 

 Apgūta un nodota sabiedrībai pieredze jūras piekrastes pārvaldības problēmu 

risināšanā. 

 Ietekme uz reģionālo, vietējo un nacionālo, kā arī Eiropas politiku (normatīvajiem 

aktiem, plānošanas dokumentiem).  

Ikdienā, īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, Projekta sadarbības partneru 

pārstāvji iesaistās savas kompetences ietvaros un sniedz projekta sabiedrisko attiecību 

speciālistam nepieciešamo informāciju publicitātes aktivitāšu īstenošanai.   

Jebkāda veida publiskās komunikācijas aktivitātes (t.sk. dalību publiskos pasākumos, 

prezentācijas par projektu, interviju sniegšanu medijos) projekta partneri iepriekš 

saskaņo ar projekta sabiedrisko attiecību speciālistu. Visu ar projekta publicitāti saistīto 

jautājumu gala risinājumu, arī strīdus gadījumā, pieņem projekta vadošais partneris.   

Projekta iekšējā komunikācija  

Projekta iekšējā komunikācija norisinās ar e-pastu, telefona un citu saziņas līdzekļu 

palīdzību. Regulāri tiek rīkotas projekta darba  grupas sanāksmes, lai apspriestu 

dienaskārtībā esošo jautājumu virzību un risinātu ar projekta ieviešanu saistītos 

jautājumus.   

Projekta mājas lapas administrēšanas tiesības ir projekta sabiedrisko attiecību 

speciālistam. Mājas lapas papildināšanas gadījumā partneri informāciju ievietošanai 

nodod šim speciālistam.  

Projekta vajadzībām tiek izmantota datu uzglabāšanas sistēma Carnikavas novada 

pašvaldības iekšējā serverī, izveidojot dažādu projekta dokumentu un noderīgu 

materiālu glabātuvi ar pieeju un apmaiņas iespējām visiem projekta darbiniekiem.  

Gadījumos, kad ar projekta ieviešanu saistītu jautājumu risināšanā jāiesaista Eiropas 

Komisija vai projekta uzraudzības iestāde (EASME, NEEMO EEIG - ELLE), Projekta 

sadarbības partneri informē projekta vadošo partneri, kurš  komunicē ar atbildīgo 

institūciju.   

Projekta ārējā komunikācija  

Projekta komunikācijā ar sabiedrību tiek lietots projekta numurs LIFE15 

NAT/LV/000900, projekta akronīms “LIFE CoHaBit” un  projekta pilnais nosaukums 

– “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” ka arī angliskais nosaukums  

“Coastal Habitant Conservation in Nature Park “Piejūra””   
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Projekta komunikācijas aktivitātes ikdienā tiks ieviestas, ievērojot LIFE programmas 

komunikācijas prasības (skatīt “Komunikācijas stratēģijas ieviešana un LIFE 

programmas komunikācijas prasības”  8.lpp), kā arī izmantojot projektā izstrādāto 

vizuālo identitāti – projekta logotipu un logotipā ietvertās krāsas (3.pielikums). Visos 

projekta publicitātes materiālos tiks lietots LIFE programmas un NATURA2000 

logotips, un pēc iespējas, projekta īstenotāju logotipi – Carnikavas novada domes, 

Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, biedrības 

„Baltijas krasti” logo, kā arī līdzfinansējuma nodrošinātāja – LVAFA logo 

(3.pielikums). Lietojot logo, tiks ievērotas logo publicitātes prasības, ja tādas ir – 

palielinot vai samazinot logo, tiks saglabātas tā proporcijas un samazinot logo, tiks 

ievērots mazākais iespējamais logo kvadrāta malas garums – 12 mm.  

Projekta publicitātes materiālos tiks izmantots projektu prezentējošais logotips 

(3.pielikums). Logotipa melnbalta vai krāsaina  versija  izmantojama pēc vajadzības.  

Projekta publicitātes materiālos tiks ietverta atsauce uz EK LIFE programmas un 

partneru finansiālo ieguldījumu esošajā projektā. Projekta atpazīstamības veicināšanai 

tiks izgatavoti projekta informācijas stendi (roll-up 150 x 200 cm) un informācijas 

zīmes. Tiks izstrādāta PowerPoint prezentācijas veidne latviešu un angļu valodā 

lietošanai projekta publiskajos pasākumos.   

Projekta vienotais stils (logotips, krāsas) tiks lietots projekta pārstāvju sniegto 

prezentāciju un citu ar projektu saistītu materiālu (brošūras, bukleti, izdales materiāli) 

noformējumā.   

Izstrādājot projekta publicitātes/informatīvos materiālus, to saturs un noformējums tiks 

pielāgots konkrētai mērķauditorijai atbilstoši informējot par Projekta aktivitātēm un 

atspoguļojot iegūto pieredzi un rezultātus. 

Projekta aktivitātes publiskajā telpā medijiem atspoguļo sabiedrisko attiecību 

speciālists un vajadzības gadījumā kā runas personas – arī projekta vadītājs, DAP, 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta  un biedrības „Baltijas krasti”  pārstāvji. 

 

KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS IEVIEŠANA UN LIFE 

PROGRAMMAS KOMUNIKĀCIJAS PRASĪBAS   

 

Komunikācijas stratēģija un komunikācijas prasības tiek ieviestas saskaņā ar Eiropas 

Komisijas Kopīgo noteikumu 13.pantu, kura paredzēts:  

13. pants - Komunikatīvās darbības, Savienības atbalsta publiskošana un 

audiovizuālie  materiāli.  

13.1 Koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji publisko projektu un tā rezultātus, 

allaž  pieminot saņemto Savienības atbalstu. Sīkas ziņas par šo pasākumu iekļauj katrā 

darbības  pārskatā.   

13.2 Koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji apliecina Savienības sniegto 

atbalstu visos  projekta gaitā sagatavotajos dokumentos un [informācijas] līdzekļos, 

izmantojot Komisijas nodrošināto logotipu. Audiovizuālo materiālu sākuma un/vai 
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beigu titros iekļauj skaidru un salasāmu norādi uz LIFE finansiālo atbalstu (piemēram, 

„Materiāls tapis ar Eiropas Savienības LIFE finanšu instrumenta atbalstu”).    

13.3 LIFE logotipu nevar uzskatīt par oficiāli apstiprinātu kvalitātes zīmi vai 

ekomarķējumu.  To var izmantot tikai izplatīšanas pasākumos.   

13.4 Koordinējošais saņēmējs izveido projekta tīmekļa vietni vai izmanto esošu tīmekļa 

vietni  informācijas izplatīšanai par projekta pasākumiem, gaitu un rezultātiem. 

Ziņojumos norāda adresi tīmekļa vietnei, kurā galvenie projekta rezultāti ir pieejami 

sabiedrībai. Šī tīmekļa vietne ir pieejama tiešsaistē ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 

projekta sākuma, tā tiek regulāri atjaunināta un tiek saglabāta vismaz piecus gadus pēc 

projekta beigām.   

13.5 Vietās, kur projekts tiek īstenots, sabiedrībai pieejamos un labi pārskatāmos 

punktos  koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji ierīko un uztur informācijas 

stendus ar  projekta aprakstu. Uz tiem vienmēr tiek izvietots LIFE logotips.   

13.6 Attiecībā uz „LIFE+ daba” projektiem 13. panta 2. punktā un 5. punktā minētie  

pienākumi attiecas arī uz Natura 2000 logotipu. Informācijas stendos jāraksturo 

projekta  nozīme Natura 2000 tīkla veidošanā.   

13.7 Īss projekta apraksts, tostarp koordinējošā saņēmēja nosaukums un 

kontaktinformācija,  tiek ievietots LIFE tīmekļa vietnē, darot to pieejamu plašai 

sabiedrībai.   

13.8 Uz visām ilglietojuma precēm, kas iegūtas, īstenojot projektu, tiek izvietots LIFE  

logotips, ja vien Komisija nav norādījusi citādi.   

13.9 Projektā iekļauj obligātus pasākumus sakaru dibināšanai. Tie ietver 

apmeklējumus,  tikšanās, informācijas apmaiņu un/vai citas līdzīgas sakaru dibināšanas 

darbības ar  atbilstošu skaitu citu attiecīgu (nepabeigtu vai pabeigtu) LIFE projektu, ja 

koordinējošais  saņēmējs pienācīgi pamatotu iemeslu dēļ šīs darbības nav atzinis par 

nepiemērotām. Var  rīkot arī līdzīgus apmaiņas pasākumus ar citiem projektiem, kas 

nav saistīti ar LIFE,  un/vai piedalīties ar projekta mērķiem saistītās informācijas 

platformās (tostarp pamatotos  gadījumos starptautiskā mērogā). Šo sakaru veidošanas 

darbību mērķis ir nodrošināt  efektīvu zinātības un pieredzes tālāknodošanu, lai 

veicinātu atkārtotu izmantošanu līdzīgos apstākļos.   

13.10 Neatkarīgi no 19. panta noteikuma, Komisijai pēc saviem ieskatiem ir tiesības 

jebkurā formā un jebkurā [plašsaziņas] līdzeklī, tostarp internetā, publicēt visu ar 

projektu saistīto  informāciju vai projektā radīto informāciju. Koordinējošais saņēmējs 

un visi saistītie saņēmēji piešķir Komisijai tiesības reproducēt, vajadzības gadījumā 

dublēt,  izplatīt vai izmantot jebkurus projektā radītos audiovizuālos dokumentus 

pilnīgi vai daļēji,  bez ierobežojumiem laikā nekomerciālos nolūkos, tostarp sabiedrisko 

pasākumu norises  laikā. Tomēr Komisiju neuzskata par „kopražotāju”. Komisija patur 

tiesības izmantot  visos 12. pantā minētajos ziņojumos iesniegtos fotoattēlus, lai 

ilustrētu tās radītos  informatīvos materiālus. Komisija apņemas norādīt attiecīgo 

projekta atsauces numuru. (LIFE programmas kopīgie noteikumi 2013, 10.lpp 
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http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/documents/commonprov

_13_lv.pdf) 

 

MĒRĶAUDITORIJAS  

GALVENĀS PROJEKTA MĒRĶAUDITORIJAS: 

 

1. PD “Piejūra” iedzīvotāji, tā apkaimē dzīvojošie, ka arī sabiedrības daļa, kas 

dabas parku apmeklē rekreācijas nolūkos. Mērķis iesaistīt, izglītot sabiedrību, 

kas apmeklē dabas parku “Piejūra”. Mērķa indikators – 120 pārstāvji.  

2. DP “Piejūra teritorijā esošo pašvaldību teritorijas plānotāji un lēmumu 

pieņēmēji. Mērķis ir projekta aktivitātēs iesaistīt DP “Piejūra” teritorijā esošo 

pašvaldību pārstāvjus, tostarp teritoriju plānotājus. Mērķa indikators – 6 

pārstāvji (kopumā DP “Piejūra” ir 3 pašvaldības). 

3. Piekrastes uzņēmēji, tai skaitā meža īpašnieki un apsaimniekotāki ar mērķi 

projekta aktivitātēs iesaistīt uzņēmējdarbības pārstāvjus no DP “Piejūra” 

teritorijas, kā arī no pašvaldību institūcijām. Galvenokārt, plānots iesaistīt DP 

“Piejūra” teritorijas pastāvīgos, nevis sezonālos uzņēmējus. Mērķa indikators – 

15 pārstāvji.   

4. Valsts un pašvaldības iestādes/organizācijas, tai skaitā mežniecības. Mērķa 

indikators – 5 organizācijas.  

5. Pētniecības/izglītības organizācijas. Mērķa indikators – 5 organizācijas.   

6. Nevalstiskās organizācijas. Mērķa indikators – 5 organizācijas.  

7. Studenti/skolnieki. Mērķa indikators – 120 pārstāvji.  

8. Eiropas Komisijas pārstāvji un citas starptautiskas organizācijas. Mērķa 

indikators – 5 pārstāvji.   

Svarīgi piebilst, ka projektu uzsākot komunikācijas aktivitātes pastiprināti būs vērstas 

uz mērķauditorijām, kur notiks projekta plānotās aktivitātes ar mērķi uzlabot biotopu 

kvalitāti. Savukārt, projekta noslēguma fāzē, kad būs pabeigts darbs pie plāna 

izstrādnes, apkopoti rezultāti un sagatavotas rekomendācijas, komunikācijas aktivitātes 

tiks izvērstas plašākā mērogā - aptverot mērķauditorijas arī ārpus projekta ieviešanas 

teritorijām.  

   

IEINTERESĒTO PUŠU  IESAISTĪŠANAS VEIDI - KRITĒRIJI DALĪBAI 

PUBLISKOS PASĀKUMOS DABĀ  

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku projekta īstenošanu, jānodrošina visu ieinteresēto pušu 

(stakeholders) iesaiste. Ieinteresēto pušu iesaiste projekta īstenošanas procesā 

nodrošina veiksmīgu ieinteresēto pušu aktivitāti, informēšanu un vispārēju izpratni par 

pieņemtajiem lēmumiem.  Iesaistot ieinteresētās puses projekta īstenošanas procesā, 

veidojas neformālas partnerattiecības – ieinteresētās puses kļūst par projekta līdzautoru 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/documents/commonprov_13_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/documents/commonprov_13_lv.pdf
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un jūt līdzatbildības sajūtu. Veidojas pozitīva attieksme no projekta sākuma, kas 

rezultējas apmierinātībā ar iznākumu. Tādējādi sabiedrība kļūst līdzatbildīga, īstenojas 

partnerības vīzija un tiek pārvarēta savstarpējās neuzticības barjera – piepildot 

atklātības un savstarpējās uzticēšanās principu - veidojas savstarpēji izdevīgs, 

mērķorientēts, rezultatīvs dialogs. Veicinot padziļinātu ieinteresēto pušu iesaistes 

procesu, jāveicina katras lokālās darba grupas tieša/ netieša informācijas nodošana sev 

tuvākajai sabiedrībai un apkaimei. Vairāku līmeņu iesaistes sistēmas izveide nodrošina, 

regulāru, kvalitatīvu un visaptverošu ieinteresēto pušu informētību un līdzdalību visos 

projekta īstenošanas procesa posmos, nodrošina vienlīdzības principa ievērošanu starp 

dažādām grupām un sniedz iespēju ikvienam izteikt savu viedokli. Efektīvas 

komunikācijas priekšnosacījums ir panākt projekta ieinteresēto pušu līdzdalību katrā 

no plānotajām projekta stadijām. Ieinteresēto pušu iesaiste projekta īstenošanas procesā 

nodrošina veiksmīgu ieinteresēto pušu aktivitāti, informēšanu un vispārēju 

apmierinātību ar pieņemtajiem lēmumiem, tādējādi veicinot veiksmīgu un izvirzītajiem 

mērķiem atbilstošu projekta īstenošanu. Lai to sekmīgi īstenotu, tiks pielietoti katrai 

ieinteresētajai pusei atbilstošākie komunikācijas mehānismi un kanāli.  

Kā galvenais komunikācijas veids iesaistīto pušu pārstāvjiem projekta ietvaros ir 

plānots tiešais kontakts – iesaistot šīs grupas pārstāvjus darba grupās, semināros un 

diskusijās, radot iespēju dalībniekiem dalīties ar zināšanām un idejām, kas saistīti ar 

projekta tematiku. Šo grupu pārstāvju dalība projekta ietvaros ir būtiska, aptverot plašu 

iesaistīto personu pieredzi, zināšanas, intereses un vajadzības. Organizējot darba 

grupas, seminārus un diskusijas plānots izmantot tāda veida metodes kā „prāta vētra”, 

fokusgrupu intervijas u.c. ieinteresētību un līdzdalību veicinošus mehānismus. 

Līdzīgi mērķi, uzdevumi un mehānismi paredzēti citu - pašvaldību, ekspertu un NVO 

pārstāvju iesaistīšanai, ko plānots īstenot, izmantojot tiešo kontaktu – primāri 

organizējot individuālas tikšanās, kā arī veidojot darba grupas, kurās tiks apspriesti gan 

ar projektu saistītie aktuālie jautājumi, gan projekta attīstība. Veidojot sadarbību ar 

pašvaldību pārstāvjiem, īpaši tiks akcentēts darbs ar teritorijas plānotājiem.  

Līdzdalības veicināšanai ieinteresēto pušu pārstāvji tiks individuāli aicināti piedalīties 

un sniegt ziņojumus konferencē un semināros. Projekta attīstības dinamika un 

sasniegtie mērķi tiks demonstrēti semināros projekta īstenošanas laikā. 

Tuvākie ieinteresētie.  Kā tuvākās ieinteresētās puses tiek identificētas Carnikavas, 

Rīgas un Saulkrastu pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvalde, AS LVM, SIA “Rīgas 

meži” un citas valsts institūcijas, akadēmiskais sektors, zemju īpašnieki, uzņēmēji, 

nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji, tai skaitā sezonālie iedzīvotāji.   Novadu 

pastāvīgo un sezonālo iedzīvotāju iesaistīšanai tiks izmantoti galvenokārt informatīvi 

un izglītojoši paņēmieni izpratnes veicināšanai, kā arī vispārējai vides apziņas līmeņa 

celšanai. Šādi pasākumi ietvers informatīvo rakstu, interviju, “veiksmes stāstu” 

publicēšanu interneta vietnēs un preses izdevumos, īpaši akcentējot vietējo – 

Carnikavas un Rīgas – mēdiju nozīmi lokālās sabiedrības uzrunāšanai un 

ieinteresēšanai.  



                     LIFE15 NAT/LV/000900 

               LIFE  CoHaBit 

 

 

 

 

12 

  

Kā nākamais iesaistīšanas mehānisms ir paredzēts sabiedrisku un tematisku pasākumu 

organizēšana (semināri, talkas), kuru laikā papildus informācijas izplatīšanai un vides 

izglītībai tiks identificēti aktīvākie un ieinteresētākie grupas pārstāvji, kuru padziļināta 

ieinteresēšana potenciāli veicinās visas grupas līdzdalības līmeni.  

Citi informatīvi izglītojošie mehānismi paredz sadarbību ar medijiem, ko plānots 

īstenot, aptverot gan audiālos, gan vizuālos, gan audiovizuālos plašsaziņu līdzekļus, lai 

pēc iespējas plašāk un regulārāk spētu atspoguļot projekta aktivitātes.  Projekta ietvaros 

tiks izveidotas 3 īsfilmas, ar kuru palīdzību būs iespējams viegli uztveramā veidā 

pasniegt komplicētu un ietilpīgu informācijas daudzumu. Izvēlētais komunikācijas 

kanāls ļauj piesaistīt plašu interesentu loku, kas ir ne tikai novada iedzīvotāji, bet visas 

Latvijas iedzīvotāji.  

Lai iesaistītu gados jaunāku mērķauditoriju komunikācija tiešā veidā tiks organizēta 

izmantojot sociālo tīklu Twitter un Facebook  un Youtube kontus, ne tikai aktualizējot 

informāciju tajos, bet arī iegūstot atgriezenisko saiti no sabiedrības pārstāvjiem un 

veidojot sava veida digitālo diskusiju. Minētajos sociālajos kontos, ievietojot 

informāciju par projekta norisi un saiti uz projekta mājaslapu, mērķauditorija tiks 

novirzīta uz projekta mājaslapu, kurā būs pieejama izvērsta aktuālā informācija. 

Novada iedzīvotājus un arī tūristus plānots iesaistīt ar dažāda veida pasākumu 

palīdzību, piemēram, talkām, kā arī atraktīvi izglītojošiem pasākumiem.  Nevalstiskās 

organizācijas un individuālus ekspertus projekta ietvaros plānots iesaistīt izmantojot 

individuālo pieeju – organizējot tikšanās, kuru laikā tiktu pārrunātas potenciālās 

atbalsta iespējas, apspriesti aktuālie ar projektu saistītie jautājumi, projekta attīstības 

dinamika un turpmākie projekta attīstības virzieni. Nevalstisko organizāciju pārstāvji 

tiks aicināti ar ziņojumiem piedalīties semināros, kā arī darba grupās un diskusijās. 

Projekta ietvaros tiks veidota divu veidu sadarbība ar skolām, piemēram, iesaistot 

skolēnus izpētes darbos par projekta tēmām, piedaloties ar tēmām skolēnu “projektu 

nedēļās”, u.c., tādējādi sekmējot projekta tematikas popularizēšanu.  

Ārējie ieinteresētie. Kā ārējās ieinteresētās puses tiek identificētas pārējās piekrastes 

pašvaldības, tai skaitā Baltijas valstīs, tūristi un starptautiskās organizācijas. Plānots, 

ka šai mērķauditorijai, piemēram, starptautisko organizāciju pārstāvjiem tiks organizēta 

individuāla komunikācija, lai panāktu sadarbību pārstāvošās organizācijas vai iestādes 

un attiecīgās jomas ekspertu līmenī. Tiks veicināta apmaiņa ar informāciju un 

izstrādātajiem materiāliem. 

 

KOMUNIKĀCIJAS  AKTIVITĀTES  

 

Projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””  

dalība ikvienā publiskajā pasākumā tiek izvērtēta atkarībā no tā, vai tiek izpildīti tālāk 

uzskaitītie kritēriji.  

 Pasākuma koncepts nav pretrunā ar projekta tematiku un sasniedzamo mērķi vai 

palīdz realizēt konkrētas projekta pieteikumā minētās aktivitātes.  
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 Pasākumam ir nekomerciāls mērķis un ieeja pasākumā, kā arī lielākā daļa pasākuma 

aktivitāšu pasākuma dalībniekiem pieejama par brīvu.    

 Projekta dalība ar savām aktivitātēm pasākumā ir par brīvu (par to netiek prasīta 

samaksa), izņemot dalības maksas zinātniskās konferencēs. 

 Pasākums vai kādas tā aktivitātes saistās ar vides vai dabas tematiku, un pasākums 

ļauj realizēt vides izglītības aktivitātes tā, ka projekta komandas izpildījums saturiski 

iekļaujas pasākuma kopējā programmā.  

 Pasākuma ietvaros sasniedzama kāda vai vairākas no projektā definētajām 

mērķauditorijām.  

 Pasākumā netiek izteikti aicinājumi uz  videi/dabai nedraudzīgu rīcību, veselībai 

kaitīgu rīcību.  

 Lai nodrošinātu plašāku projekta pārstāvniecību, vēlams, ka pasākumā piedalās ne 

mazāk kā divi projekta partneru pārstāvji (pa vienam pārstāvim no katra partnera 

puses).   

Dalība publiskos pasākumos dabā atbalstāma vienreiz līdz divreiz mēnesī, bet ne biežāk 

kā 10 reizes gadā un ar nosacījumu, ka projektam atvēlētie finanšu resursi to pieļauj. 

Dalība pasākumos nedrīkst kavēt projekta pieteikumā paredzēto aktivitāšu izpildi vai 

kavēt projekta īstenošanu. 

 

 VIDES IZGLĪTĪBAS AKTIVITĀTES  

 

Projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””  

sabiedrības izglītošanas aktivitāšu ietvaros tiks izmantoti vides izglītības elementi.  

Projekta ietvaros vides izglītība tiks realizēta trijos līmeņos: 1) skolu līmenī;  

2) augstskolu līmenī;  

3) vietējo iedzīvotāju/ģimeņu līmenī.   

Vides izglītība skolu līmenī būs vērsta uz pamatskolām un vidusskolām. Primāri tieša 

sadarbība tiks veidota ar Projekta teritorijai tuvējām skolām.  

1. Skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vides izglītības realizēšanai tiks izveidots 

dabas parka “Piejūra” dabas interešu centrs (DIC). Tiks nodibināta sadarbība ar jau 

esošiem dabas un vides izglītības centriem valstī.  Projekta laikā  tiks sagatavoti un 

piedāvāti materiāli nodarbībām, lai radītu piedāvājumu saistošām, interaktīvām 

nodarbībām dabā, kas papildinātu DIC piedāvāto nodarbību klāstu pēc izglītības iestāžu 

pieprasījuma atbilstoši vecumposmam.   

2. Vides izglītība augstskolu līmenī.  Projekta ietvaros plānota cieša sadarbība ar 

Latvijas augstskolām. Ir plānota dalība LU un citās zinātniskajās konferencēs, ar mērķi 

prezentēt projektu, tā mērķi, aktivitātes. Kā arī Ziņot par Projektā iegūtajiem 

rezultātiem. Un iegūtu informāciju par jaunākajām zinātniskajām atziņām. 

Tiek veicināta Projekta teritorijas zinātniskā izpēte.  dažādām mērķauditorijas grupām 

(studentiem, pasniedzējiem, attiecīgo nozaru speciālistiem). Tāpat plānots uzturēt ciešu 

sadarbību ar augstskolu pasniedzējiem - nozaru ekspertiem.   
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3. Vides izglītība vietējo iedzīvotāju/ģimeņu līmenī. Projekta ietvaros plānots veidot 

sadarbību ar Tūrisma informācijas centriem, ka arī vietējām kopienām caur kurām tiks 

izplatīta informācija par Projektu, tā aktivitātēm. Plānota dalība vietēja mēroga 

pasākumos un vides izglītības pasākumus. 

 

KOMUNIKĀCIJAS ZIŅOJUMI/VĒSTĪJUMI  

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu komunikāciju ar Projekta mērķa grupām ir izstrādāti 

komunikācijas vēstījumi, balstoties uz mērķauditoriju interesi un vajadzībām, kas 

mijiedarbojas ar sekmīgu Projekta mērķa īstenošanu.  

1. DP “Piejūra” sastopami unikāli biotopi -  boreālā reģiona piekrastes biotopi un 

sugas, kas ir nozīmīgi Eiropas mērogā, jo to izplatības apgabali sastopami vien 

Baltijas valstīs un Skandināvijā.   

2. Bioloģiskā daudzveidība Latvijas piekrastē, kā arī DP “Piejūra” teritorijā, 

samazinās. Šīs izmaiņas nereti pārsniedz sugu dabisko sugu izmiršanas līmeni 

un rada nopietnus draudus ekosistēmu funkcionalitātei. Ekosistēmas nodrošina 

plašu pakalpojumu klāstu, kas veicina cilvēku labklājību (pārtika un ūdens; 

plūdu, piesārņojuma, slimību kontrole; ainavas, fiziskās un garīgās rekreācijas 

pakalpojumi; veselīgas vides apstākļu nodrošināšana).  

3.  Šobrīd izpētīts, ka pasaulē, vairāk kā puse ekosistēmu pakalpojumu tiek 

izmantoti līdz degradācijas pakāpei (ANO tūkstošgades ekosistēmu novērtējuma 

dati  - The Millennium Ecosystem Assessment), un šis kaitējums ir radies cilvēka 

darbības rezultātā, un īpaši jutīgi ir tieši piekrastes reģioni, tāpēc pasaules 

valstīm, tostarp Latvijai, ir jārīkojas, lai šo degradējošo ietekmi mazinātu. 

Pašreizējais aizsargājamo un saglabājamo biotopu kvalitātes status DP 

“Piejūra” ir vidējs vai  neapmierinošs, tādēļ nepieciešams izvērst plašus to 

uzlabošanas un kvalitātes paaugstināšanas pasākumus, lai nodrošinātu šo 

Eiropas nozīmes biotopu saglabāšanu un ES prioritārajiem mērķiem atbilstīgu 

Natura2000 teritoriju apsaimniekošanu.  

4. Piekrastes biotopu aizsardzība projekta teritorijā  risināma kompleksi, gan 

veicot uz biotopu esoša stāvokļa un kvalitāti apzināšanu, aizsardzību un 

saglabāšanu vērstus apsaimniekošanas un antropogēno slodzi mazinošus 

pasākumus, gan iesaistot atbildīgās institūcijas, iespējami plašu sabiedrības loku 

un zemes īpašniekus.  

5.  Projekta ietvaros izstrādātais dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra” 

tiks aktualizēts atbilstoši esošajai situācijai un apstākļiem, un tiks izmantots 

plānojot dabas parka apsaimniekošanas pasākumus, kā arī pašvaldību teritorijas 

attīstības plānus.   

6. Projekta ietvaros izmantotā metodika ir inovatīva un pielāgota tieši Latvijas 

piekrastes situācijai un apstākļiem, un plaši izmantojama, plānojot un īstenojot 

biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas aktivitātes.  
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KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI 

 

Komunikācijas stratēģijas uzdevums ir nodrošināt projekta publicitāti un informēt visas 

projekta mērķauditorijas par projekta aktivitātēm, projektā izstrādātajiem materiāliem 

un iespējām tos izmantot. Līdz ar to komunikācijas pasākumu plāna īstenošanā 

jāizmanto iespējami plašs komunikācijas kanālu klāsts, kas nodrošinās visām projekta 

mērķauditorijām objektīvu un izsmeļošu informāciju par projektu. Komunikācijas 

kanālu izvēle un pielietojums projekta īstenošanas gaitā pastāvīgi tiks izvērtēti.  

Plānots pielietot sekojošus komunikācijas kanālus:   

o Projekta mājas lapa: http://www.dabasparkspiejura.lv (regulāra informācijas 

publicēšana par projekta tematiku, projekta aktivitātēm un aktivitātēm dabas 

parkā “Piejūra” kopumā, vēlāk – projekta izstrādātās metodikas un 

rekomendāciju publicēšana); 

o Tiks izveidota mobilā aplikācija, kur būs pieejama plašāka informācija par 

dabas parku “Piejūra” – pieejamās rekreācijas zonas, takas, apskates objekti, 

tematiskās spēles. Aplikācija būs savietojama ar GPS un GIS tehnoloģijām; 

o Plānots radīt video materiālus (filmu un video klipus), kuros tiks atspoguļots 

projekta mērķis un vienlaikus sniegta informācija par dabas parkā esošo 

bioloģisko daudzveidību un veiktajām aktivitātēm tās saglabāšanā; 

o sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem (projekta aktualitāšu atspoguļošana lokālas, 

reģionālas un nacionālas nozīmes laikrakstos, raidījumos);  

o sadarbība ar Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko attiecību 

speciālistiem, pašvaldību portāliem, ziņu izdevumiem;  

o sociālie mediji (projekta Twitter vietnes https://twitter.com/DPiejura un 

Facebook konta https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/  izveide un 

uzturēšana);  

o informatīvie pasākumi (semināri, konferences, lekcijas atsevišķām 

mērķauditorijām, dalība publiskos pasākumos u.c.);  

o īpašie publiskie pasākumi (talkas, sezonas atklāšanas un sezonas slēgšanas 

pasākumi, kāpu aizsardzības dienas u.c.);  

o sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centriem 

(iesaistīšanās izglītojošu materiālu sagatavošanā par projekta tematiku un 

tematiskos pasākumos par dabu); 

o zinātnsikās publikācijas; 

o tiešie kontakti (individuālas tikšanās ar projekta mērķauditorijām, diskusijas ar 

nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, dabas 

ekspertiem, u.c.);   
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         KOMUNIKĀCIJAS AKTIVITĀŠU PLĀNS UN LAIKA GRAFIKS, 

ATBILDĪGIE  

 

Projekta komunikācijas aktivitāšu plāns veidots saskaņā ar projekta pieteikuma E 

sadaļā „Komunikācijas un informācijas izplatīšanas aktivitātes” jeb „Communication 

and dissemination actions” (Projekta „Coastal Habitant Conservation in Nature Park 

“Piejūra” ” pieteikums, 117.-128.lpp.) ietverto informāciju.   

Ja komunikācijas stratēģijas ieviešanas gaitā komunikācijas aktivitāšu plānā radīsies 

nepieciešamība veikt korekcijas, vai būs nepieciešamība to papildināt ar jaunām 

aktivitātēm, mērķa grupām vai komunikācijas kanāliem, tad tas tiks veikts projekta 

īstenošanas ietvaros. 

Projekta ieviešanas gaitā pastāvīgi veicamās komunikācijas aktivitātes:  

• Mediju monitorings. Monitoringa mērķis ir noskaidrot, vai un kā mediji 

sabiedrībai atspoguļo dabas aizsardzības plāna “Piejūra” aktivitātes, kādos 

mēdijos un cik plaši tās tiek atspoguļotas.  

• Ikdienas sadarbība ar žurnālistiem, regulāri, sūtot preses relīzes (preses relīzes 

paraugs - 2.pielikumā) (kopumā 8 gab. visa projekta ietvaros) par projekta 

jaunumiem un aktivitātēm. Sevišķa vērība tiks pievērsta sadarbības 

nodibināšanai ar lokālā mēroga – Carnikavas un Rīgas apkārtnes mediju 

pārstāvjiem.   

• 2 informatīvu stendu izveide un uzstādīšana. Stendi sniegs apkopojošu 

informāciju par Dabas parku “Piejūra” un projektā veicamajām aktivitātēm. 

• Informatīvu rakstu veidošana par projekta būtību – vienkāršā valodā skaidrojot 

piekrastes biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas nepieciešamību, projekta 

ietvaros veiktās un plānotās aktivitātes, kā arī atspoguļojot „labās prakses” 

piemērus (6 raksti – 3 par apsaimniekošanas aktivitātēm dabas parkā, 3 - par 

labās prakses piemēriem, intervijas).  

• Zinātniskas publikācijas par projektā sasniegtajiem rezultātiem (3 publikācijas). 

• Projekta mājas lapas satura regulāra atjaunošana, informējot sabiedrību par 

projekta aktualitātēm, jaunumiem, plānotajiem pasākumiem, izstrādātajiem 

dokumentiem u.c. Mājas lapas saturs tiek atjaunots vismaz reizi  mēnesī  

ievietojot jaunu informāciju/ziņu. Mājas lapas sasniedzamais apmeklējumu 

skaits – 10 000.   

• Komunikācija ar sabiedrību caur sociālā tīkla Twitter un Facebook kontiem, 

regulāri aktualizējot informāciju tajos, tā iegūstot atgriezenisko saiti no 

sabiedrības pārstāvjiem. 

• Demonstrāciju vietu izveide dabas parkā “Piejūra” (3. demonstrācijas vietas) 

vienlaikus tiks izmantotas kā sociālas akcijas projektā. Cilvēki interaktīvā veidā 

tiks aicināti iesaistīties un rosināti mainīt ikdienas paradumus, tiks veicināta 

cilvēku vides apziņa un akcentēta dabas saudzēšanas nozīme.  
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                       KOMUNIKĀCIJAS AKTIVITĀŠU PLĀNS  

Gads Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 

2016 
       

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

01 E2 Projekta publicitātes vadlīnijas un plāns Visas Tiešie kontakti Carnikava, 

DAP, BK, 

Rīga 

 

01 E2 Iepirkuma izsludināšana par projekta vizuālās 

identitātes un publicitātes materiālu (bukletu, ziņu 

lapu) dizaina izstrādi, maketēšanu un bukletu 

druku.  

1, 2,4 - Carnikava  

01 E1 Iepirkuma izsludināšana par projekta mājas lapas 

tehnisko specifikāciju 

1, 2 - Carnikava  

02 E1 Iepirkuma izsludināšana par projekta mājas lapas 

izstrādni 

1, 2 - Carnikava  

02 E2 Izstrādāts projekta vizuālās identitātes izstrāde – 

logotips un vienotais stils. 

1 - Carnikava, 

DAP, BK, 

Rīga 

 

02 E1 Projekta kontu izveide sociālajos tīklos Twitter un 

Facebook. 

3, 7 Sociālie tīkli Carnikava  

02 E1 Projekta mājas lapas izstrāde. Visas Internets Carnikava. 

DAP, Rīga, 

BK 

 

Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 
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2017 

 

02 E1 Projekta mājas atklāšana Visas Internets Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

03 E2 Posteri (Roll-up boards) 2 gb. Visas  - Carnikava  

03 E2 Brošūras (intro leaflet) izstrāde ( LV-2000, ENG - 

200 gab.) un izplatīšana latviešu un angļu valodā 

Visas Bukleta izdale projekta publiskajos pasākumos 

(semināros, talkās, diskusijās u.c.) Bukleta 

elektroniskā versija – vēlāk ievietota projekta 

mājas lapā. 

Carnikava Brošūra ietver 

informāciju par 

projekta galvenajiem 

mērķiem, darbībām, 

partneriem, finansēm, 

īstenošanas vietu un 

sagaidāmajiem 

rezultātiem. 

04 E2 1.Preses relīze par projekta pasākumiem Visas Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

04 E3 1.Kopīgs sezonas atklāšanas pasākums - Talka 3, 7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

05 E3 1.Kāpu aizsardzības diena 3, 7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK  

 

06 E3 1.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, informatīvie 

pasākumi, 

Carnikava, 

DAP, Rīga 

 

Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 
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06 E1 Mobilas aplikācijas “Piejūra” struktūras un satura 

sagatavošana 

3,7 Lokālie, reģionālie, nacionālie mediji, DAP, 

Carnikavas, Rīgas novada pašvaldības un 

biedrības „Baltijas krasti” mājas lapas, 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

(iepirkums) 

Aplikācija veicinās 

projekta 

atpazīstamību, 

ieinteresēs cilvēkus 

ielūkoties projekta 

mājas lapā 

06 E2 Dabas parka “Piejūra“ informācijas un izglītības 

centra nolikums 

7 Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas 

izglītības centriem 

Carnikava  

09 E2 Dabas parka “Piejūra “informācijas un izglītības 

centra darbības atvēršana 

3,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji 

Carnikava  

09 E2 Dabas parka “Piejūra “informācijas un izglītības 

centra darbības plāna izveide līdz 2027.gadam 

1 Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas 

izglītības centriem 

Carnikava, 

DAP 

 

09 E3 1.Sezonas noslēguma pasākums (Daugavgrīva) 1,3,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

10 E3 2.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

4,6,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, informatīvie 

pasākumi, 

Carnikava, 

DAP, Rīga 

 

12 E1 Mobilas aplikācijas “Piejūra” atklāšana Visas Lokālie, reģionālie, nacionālie mediji, DAP, 

Carnikavas, Rīgas novada pašvaldības un 

biedrības „Baltijas krasti” mājas lapas, sociālie 

mediji 

Carnikava 

(iepirkums) 

 

12 E2 2.Preses relīze par projekta pasākumiem  - 

mobilā aplikācija, pasākumi skolās, informācijas 

centra izveide 

Visas  Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

Gads Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 
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2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

02 E3 Apmācību materiāla sagatavošana Dabas parka 

“Piejūra “informācijas un izglītības centram 

3,4,5,6,7 Informatīvie pasākumi, Sadarbība ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centriem 

Carnikava  

03 E3 1.Apmācību cikls Dabas parka “Piejūra“ 

informācijas un izglītības centra darbiniekiem 

3,5,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, 

informatīvie pasākumi, sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centriem 

Carnikava  

03 E3 3.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, Carnikavas 

un Rīgas pašvaldību sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

DAP 

 

03 E1 Iepirkuma izsludināšana par 3 DP “Piejūra” 

īsfilmu izveidi 

Visas Mājas lapa, sociālie mediji, TV kanāli u.c. Carnikava 

(iepirkums) 

 

04 E3 2.Sezonas atklāšanas pasākums - Talka 3,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

BK, DAP, 

Carnikava, 

Rīga 

 

04 E3 1.pieredzes apmaiņas (studiju vizīte) 5 Neformālas sarunas, diskusijas, tiešie kontakti BK, DAP, 

Carnikava, 

Rīga 

 

04 E2 1.Prezentācijas sagatavošana dalībai zinātniskajā 

konferencē Latvijā. Zinātniskā publikācija. 

5,7 Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

04 E3 1.dalība zinātniskajā konferencē Latvijā 5,7 Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

       

05 E3 2.Kāpu aizsardzības diena 3,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, publiskie pasākumi 

BK, DAP, 

Carnikava, 

Rīga 

 

Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 

05 E1 Pirmās filmas uzņemšanas uzsākšana Visas Mājas lapa, sociālie mediji, TV raidījums „Vides 

fakti”, ziņu lapa u.c. 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 
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06 E3 4.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, Carnikavas 

un Rīgas pašvaldību sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

07 E2 3.Preses relīze par projekta ietvaros uzņemto filmu Visas Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, Carnikavas 

un Rīgas pašvaldību sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pašvaldību portāli 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

07 E1 1.filmas demonstrēšana Visas  Mājas lapa, sociālie mediji, TV kanāli u.c. Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

08 E1 2. filmas uzņemšanas uzsākšana Visas Mājas lapa, sociālie mediji, TV raidījums „Vides 

fakti”, ziņu lapa u.c. 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

09 E3 2.Sezonas noslēguma pasākums  1,3,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

10 E3 5.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, Carnikavas 

un Rīgas pašvaldību sabiedrisko attiecību 

speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

DAP, Rīga 

 

11 E3 1.Projektā sasniegto rezultātu prezentēšana 

citās pašvaldībās 

1,4 Lokālie, reģionālie mediji, projekta mājas lapa, 

partneru mājas lapas. Diskusijas, prezentācijas.  

Carnikava, 

Rīga, BK 

 

2019 

 

 

 

02 E3 2.Apmācību cikls Dabas parka “Piejūra“ 

informācijas un izglītības centra darbiniekiem 

3,5,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, 

informatīvie pasākumi, sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centriem 

Carnikava  

03 E3 6.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,7 Projekta mājas lapa Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli,, mobilā aplikācija 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

03 E3 1.Tikšanās ar NVO pārstāvjiem (stakeholder 

event) 

1,6 Neformālas sarunas, diskusijas. Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 
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2019 

 

03 E2 4.Preses relīze par projekta ietvaros organizētiem 

pasākumiem privāto zemju īpašniekiem 

Visas Projekta mājas lapa Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli,, mobilā aplikācija 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

03 E3 1.Informatīvais pasākums privāto zemju 

īpašniekiem 

2 Lokālie, reģionālie mediji, projekta mājas lapa, 

partneru mājas lapas. Diskusijas, prezentācijas, 

informatīvie pasākumi, 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

04 E3 3.Sezonas atklāšanas pasākums - Talka 3 Individuāli uzaicinājumi. Informācija reģionālajos 

medijos, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldību 

portāli, publiskie pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

05 E3 3.Kāpu aizsardzības diena 3 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, publiskie pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

05 E3 2.dalība zinātniskajā konferencē Latvijā 

   

5,7 Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

05 E2 2.Zinātniskā raksta publikācija 5,7 Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

06 E3 7.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, informatīvie pasākumi, 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

09 E1 2. filmas demonstrēšana, 3. filmas filmēšanas 

uzsākšana. 

Visas Mājas lapa, sociālie mediji, TV raidījums „Vides 

fakti”, ziņu lapa u.c. 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

09 E3 3.Sezonas noslēguma pasākums Visas Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli,  sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

10 E3 8.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,6,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, 

Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko 

attiecību speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

DAP, Rīga 
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10 E2 6.Preses relīze par projekta ietvaros organizētiem 

izglītojošiem pasākumiem skolās un nometnēs. 

  

5,6,7 Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko 

attiecību speciālisti, pašvaldību portāli, sociālie 

mediji 

Carnikava, 

Rīga, DAP, 

BK 

 

11 E3 2.Projektā sasniegto rezultātu prezentēšana 

citās pašvaldībās 

1,4 Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko 

attiecību speciālisti, pašvaldību portāli, sociālie 

mediji 

Carnikava, 

BK 

 

11 E3 2.Informatīvais pasākums privāto zemju 

īpašniekiem 

2 Lokālie, reģionālie mediji, projekta mājas lapa, 

partneru mājas lapas. Diskusijas, prezentācijas 

Carnikava, 

Rīga, BK, 

DAP 

 

12 E2 Projekta informācijas stendu uzstādīšana  

(10 info dēļi, 60 zīmes) 

Visas - Carnikava, 

Rīga 

 

2020 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

01 E3 2.Tikšanās ar NVO pārstāvjiem (stakeholder 

event) 

1,6 Neformālas sarunas, diskusijas. Carnikava, 

Rīga, DAP, 

BK 

 

02 E3 3.Apmācību cikls Dabas parka “Piejūra“ 

informācijas un izglītības centra darbiniekiem 

3,5,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, 

informatīvie pasākumi, sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centriem 

Carnikava  

02 E3 3.dalība zinātniskajā konferencē Latvijā 

   

5,7 Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

02 E2 3.zinātniskā publikācija 5,7 Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

02 E2 Informatīvas bukleta izstrāde (4500 gab.) par DP 

“Piejūra” un apmeklētāju infrastruktūru. latviešu 

valodā, angļu valodā. 

Visas Brošūras izdale – projekta publiskajos pasākumos 

(semināros, diskusijās u.c.) Brošūras elektroniskā 

versija ievietota projekta mājas lapā 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

Brošūra sniegs 

informāciju par Dabas 

parku “Piejūra” un 

plānotajām  

aizsardzības plāna 

aktivitātēm kopumā. 

02 E3 3.Projektā sasniegto rezultātu prezentēšana 

citās pašvaldībās 

1,4 Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko 

attiecību speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

Rīga, BK 
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2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 E3 3.Informatīvais pasākums privāto zemju 

īpašniekiem 

2 Projekta mājas lapa, informatīvie pasākumi, Carnikava, 

Rīga, BK, 

DAP 

 

03 E3 4.dalība zinātniskajā konferencē Latvijā 

   

5,7 Sociālie mediji, informatīvie pasākumi, BK  

03 E3 9.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi skolās 

un nometnēs. 

5,6,7 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

Rīga, DAP 

 

04 E3 4.Sezonas atklāšanas pasākums - Talka 3 Individuāli uzaicinājumi. Informācija reģionālajos 

medijos, sociālie mediji, publiskie pasākumi 

Carnikava, 

Rīga, BK, 

DAP 

 

05 E3 4.Kāpu aizsardzības diena 3 Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

Rīga, BK, 

DAP 

 

05 E3 4.Informatīvais pasākums privāto zemju 

īpašniekiem 

2 Lokālie, reģionālie mediji, projekta mājas lapa, 

partneru mājas lapas. Diskusijas, prezentācijas 

Carnikava, 

Rīga, BK, 

DAP 

 

05 E3 1.Dalība starptautiskā konferencē  5,8 Sociālie mediji, tiešie kontakti BK  

05 E2 Publicitātes materiālu iepirkums (give-away 

gadgets) 

Visas - Carnikava  

05 E3 10.Izglītojoši un izpratni veidojoši pasākumi 

skolās un nometnēs. 

5,6,7 Projekta mājas lapa, mobilā aplikācija, 

Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko 

attiecību speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

Rīga, DAP 

 

06 E3 5.Informatīvais pasākums privāto zemju 

īpašniekiem 

2 Lokālie, reģionālie mediji, projekta mājas lapa, 

partneru mājas lapas. Diskusijas, prezentācijas, 

publiskie pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

06 E3 Studiju vizītes atskaites (2 gb.) 1 Tiešie kontakti BK  



                     LIFE15 NAT/LV/000900 

               LIFE  CoHaBit 

 

 

 

 

25 

  

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 E1 3.filmas demonstrēšana Visas Mājas lapa, sociālie mediji, TV raidījums „Vides 

fakti”, ziņu lapa u.c. 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

06 E3 Pēc-projekta komunikācijas plāna izstrāde (After-

Life Communication plan)  

 

1,4,8 Plāns iezīmēs, kā projektā izstrādātie produkti t.sk. 

izstrādātā metodoloģija u.c. tiks izmantoti, izplatīti 

nākotnē 

Carnikava  

07 E3 2.Pieredzes apmaiņas (studiju) vizīte uz.. 8 Projekta mājas lapa, tiešie kontakti Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

07 E1 Video materiāli CD diskā Visas Mājas lapa, sociālie mediji, TV kanāli u.c. Carnikava  

07 E3 4.Sezonas noslēguma pasākums  Visas Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

07 E3 1.Pieredzes apmaiņas vizīte  (stakeholder event) 1,6 Neformālas sarunas, diskusijas. Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 

07 E3 5. dalība zinātniskajā konferencē Latvijā 

   

Diskusijas, 

sarunas. 

LU ĢZZF, BF, Via, LU u.c BK  

07 E3 2.dalība starptautiskā konferencē Diskusijas, 

sarunas. 

Informatīvie pasākumi, tiešie kontakti BK  

07 E2 7.preses relīze par demonstrāciju vietām Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldību 

portāli, sociālie mediji, 

Carnikava, 

Rīga 
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2020 

 

07 E1 1.Video klipa uzņemšana par aktivitātēm 

demonstrācijas vietā  

Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem 

Carnikava, 

Rīga, BK,  

 

07 E3 Demonstrācijas vietas atklāšana Mangaļos Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldību 

portāli, sociālie mediji, publiskie pasākumi 

Rīga  

07 E1 2. Video klipa uzņemšana par aktivitātēm 

demonstrācijas vietā 

Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem 

Carnikava  

07 E3 Demonstrācijas vietas atklāšana Garciemā Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sociālie mediji sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, publiskie pasākumi  

Carnikava  

07 E1 3. Video klipa uzņemšana par aktivitātēm 

demonstrācijas vietā 

Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sociālie mediji 

Rīga, 

Carnikava, 

BK 

 

07 E3 Demonstrācijas vietas atklāšana Vakarbuļļos Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sabiedrisko attiecību speciālisti, pašvaldību 

portāli, sociālie mediji, publiskie pasākumi 

Rīga  

Mē

n. 

Akt. 

Nr. 

Aktivitāte Mērķa 

audit. 

Komunikācijas 

kanāls 

Atbildīgais Piezīmes 

07 E3 Projekta noslēguma starptautiskās konference 5,6,7,8 Projekta mājas lapa, Lokālie, reģionālie mediji, 

projekta mājas lapa, partneru mājas lapas. 

Diskusijas, prezentācijas 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

07 E2 Projekta Laimaņa ziņojuma izstrāde (Laymans 

report) latviešu un angļu valodā.  

 

Visas Projekta mājas lapa Carnikava Ziņojums atspoguļos 

projekta galvenās 

aktivitātes, mērķus un 

rezultātus 

08 E3 Projekta noslēguma konferences atskaite - Projekta mājas lapa Carnikava  
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08 E3 4.Projektā sasniegto rezultātu prezentēšana 

citās pašvaldībās 

1,4 Carnikavas un Rīgas pašvaldību sabiedrisko 

attiecību speciālisti, pašvaldību portāli, 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

08 E3 Kopējā atskaite par iesaistīšanos, pieredzes 

pārneses un sadarbības (tīklošanās) aktivitātēm 

projekta īstenošanas laikā. 

1,4,8 Projekta mājas lapa Carnikava  

08 E3 Konferenču prezentācijas latviešu un angļu valodā 

(5 gb.) 

1,4,6,8 Projekta mājas lapa, tiešie kontakti BK  

08 E3 4.Sezonas noslēguma pasākums Visas Projekta mājas lapa, Carnikavas un Rīgas 

pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli, sociālie mediji, publiskie 

pasākumi 

Carnikava, 

DAP, Rīga, 

BK 

 

08 E2 8.Preses relīze par projekta notikušajām 

aktivitātēm un sasniegto. 

Visas Projekta mājas lapa, sadarbība ar plašsaziņas 

līdzekļiem, Carnikavas un Rīgas pašvaldību 

sociālie mediji sabiedrisko attiecību speciālisti, 

pašvaldību portāli 

Carnikava, 

Rīga, DAP, 

BK 
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                     PLĀNA SASNIEGŠANAS INDIKATORI 

 

Stratēģijas ieviešanas novērtējums tiks veikts reizi pusgadā un pēc nepieciešamības tiks 

veikta projekta komunikācijas plāna pārskatīšana, informācijas atjaunošana un 

papildināšana. Savukārt projekta komunikācijas stratēģijas ieviešanas efektivitātes un 

rezultātu pirmais invertējums tiks veikts līdz projekta vidus posma (mid-term) atskaites 

iesniegšanai (30.04.2019), un otrais invertējums - pirms projekta noslēguma atskaites 

sagatavošanas (09.10.2020).   

Komunikācijas stratēģijas ieviešanas rezultāti un efektivitāte tiks noteikta, balstoties uz 

dažādiem rezultatīvajiem rādītājiem, piemēram, nosakot projekta mājas lapas 

auditorijas lielumu, unikālo skatījumu skaitu, nosakot projekta sociālo tīklu kontu 

sasniegtās mērķauditorijas lielumu, nosakot projektā tapušo preses relīžu skaitu un 

projekta pasākumu apmeklētāju skaitu.   

Sociālie tīkli Facebook un Twitter kalpo kā atgriezeniskās saites ieguves vieta no 

mērķauditorijām, jo tajos tiks izvietota projekta informācija, jaunumi, kurus iespējams 

komentēt, ir iespēja dalīties ar tiem savā draugu lokā, izmantojot Facebook opciju 

„share” un Twitter „retweet” vai arī izteikt savu interesi par tiem, izmantojot Facebook 

opciju„like”. Šī interaktivitāte arīdzan tiks skaitliski izmērīta un izmantota 

komunikācijas stratēģijas un aktivitāšu efektivitātes atspoguļošanai. Sniegtā 

atgriezeniskā saite sniegs ieskatu mērķauditorijas ieinteresētībā par projekta aktivitātēm 

un ekosistēmu pakalpojumu tematu.   

Komunikācijas stratēģijas rezultātu un progresa/efektivitātes novērtējuma indikatori:   

- Attiecīgajā laika periodā uzrakstīto preses relīžu, rakstu skaits un to skatījumu skaits. 

Vismaz 8 preses relīzes un 6 raksti. Skatījums skaits vismaz 150 x par rakstu.  

 - Projekta mājas lapas skatījumu un unikālo skatījumu skaits. Apmeklētāju skaits pēc 

ziņu izsūtnes un pēc pasākumu organizēšanas.  

• Pirmajā gadā - vidēji mēnesī: 100.  

• Pēdējā gadā – vidēji mēnesī: 200. 

- Projekta sociālo tīklu Twitter un Facebook kontu sasniegtās mērķauditorijas lielums. 

- Izdalīto projekta bukletu un brošūru skaits – izplatīti vismaz 75% no saražotā.  

- Projekta rīkoto semināru, talku un citu pasākumu dalībnieku skaits. Projekta rīkoto 

pasākumu apmeklētāju skaita pārstāvniecība: Semināri, informatīvie pasākumi, 

izglītojošie pasākumi. 

• Iesaistīto pušu tikšanās, darba grupas > 10  

• Talkas, Kāpu aizsardzības pasākumi > 30   

• Projekta konference > 70  

 



                     LIFE15 NAT/LV/000900 

               LIFE  CoHaBit 

 

 

 

 

29 

  

- Projekta iesaistīto pušu/mērķauditoriju iesaiste pasākumos. Pārstāvniecība:  

• Eiropas komisijas pārstāvju skaits > 5  

• Uzņēmēju skaits > 25   

• Vietējo iedzīvotāju skaits >150  

• NVO iesaistīto organizāciju skaits >5  

• Pašvaldību pārstāvju skaits > 30  

• Valsts iestāžu pārstāvju skaits > 6 

• Pētniecisko un izglītojošo organizāciju skaits >5  

• Studentu un tūristu skaits >120  

- Projekta tīklošanās aktivitātēs sasniegtās auditorijas skaits  > 500. 

 

RESURSI 

 

Lai realizētu komunikācijas   un publicitātes plānā noteikto, projekta ietvaros tam 

atvēlētās 1607 cilvēkdienas (E1+E2+E3 aktivitātes) piesaistot dažādus speciālistus          

(sabiedrisko attiecību speciālists, vides eksperti, projekta koordinators, projekta 

vadītājs, telpiskais/teritorijas plānotājs, tūrisma speciālists, sociālekonomiskais 

eksperts u.c.) , no visiem projekta partneriem. Atbildīgos par komunikācijas aktivitātēm 

skatīt aktivitāšu tabulā (skatīt.18.lpp.) 

Budžets, kas nepieciešams komunikācijas aktivitāšu īstenošanai atspoguļots tabulā:  

 

                  KOPĒJĀS IZMAKSA aktivitāšu  E1, E2 and E3 īstenošanai  

Aktivitāte E1 E2 E3 

Finansējuma 

saņēmējs 

Plānotās 

izmaksas 

Aktuālās 

izmaksas 

Plānotās 

izmaksas 

Aktuālās 

izmaksas 

Planotās 

izmaksas  

Aktuālās 

izmaksas 

Carnikava 

pašvaldība 12100 38342 25030 52009 23398 43527 

Dabas aizsardzības 

pārvalde 7400 7400 27950 6600 26934 20734 

Baltijas Krasti 35500 9258 27500 21871 52684 38755 

Rīgas pašvaldība 1850 1850 8550 8550 14699 14699 

Kopā: 56850 56850 89030 89030 117715 117715 
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PIELIKUMI 

 

Pielikums nr. 1. Projekta īstenošanas vietas karte – Dabas parks “Piejūra”  
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Pielikums nr. 2. Preses relīzes paraugs. 

 

 

LIFE15 NAT/LV/000900 projekts „Piekrastes biotopu 

aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (LIFE CoHaBit) 

 

dd.mm.gg 

Kam informācija adresēta 

VIRSRAKSTS (vēlams ietvert darbību) 

Pirmā rindkopā iekļaut pašu svarīgāko informāciju, ietverot to viena līdz trijos 

teikumos. Informācijai vēlams atbildēt uz jautājumiem – Kurš? Kas? Kad? Kur? 

Kāpēc? Kā?  

Preses relīzes saturs – būtiskā informācija – var sastāvēt no vairākām rindkopām (var 

papildināt ar citātiem, saitēm utml.) 

 

Fona informācija – citas svarīgas detaļas un uzziņas. 

Papildus informācija – redaktoriem, kas var izvelēties – to izmantot vai ne. 

Atsauce uz LIFE programmu, projekta finansējumu. 

Kontaktinformācija: 

Logo: 
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Pielikums nr.3. Projektā izmantojamie logotipi. 

 

Dabas parka “Piejūra” logo: 

                                                 

 

Life programmas logo:    Natura 2000 logo: 

                               

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas logo: 

            

Dabas aizsardzības pārvaldes logo:    

 

 

 

 



                     LIFE15 NAT/LV/000900 

               LIFE  CoHaBit 

 

 

 

 

33 

  

Carnikavas novada pašvaldības logo: 

 

Rīgas Domes Pilsētas Attīstības departamenta logo:  

 

Biedrības “Baltijas Krasti” logo: 

                            

  

Logotipu rinda:  
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Pielikums nr.4. Atsauču veidošana publiskajos materiālos 

Atsauce uz projektu latviešu valodā: 

Pasākums/seminārs/talka/organizēts/a vai brošūra/materiāls izdots/a Eiropas 

Komisijas LIFE programmas apakšprogrammas “LIFE Daba un Bioloģiskā 

daudzveidība” projekta nr. “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 

“Piejūra”nr.LIFE15/NAT/LV/000900, “LIFE CoHaBit ietvaros. Projektu līdzfinansē 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.  

 

Atsauce uz projektu angļu valodā: 

Seminar/event is organized or material/brochure is prepared and published within the   

framework of  the European Commission LIFE Program Nature and Biodiversity 

Project “Coastal habitat conservation in Nature park “Piejura”” project No.LIFE15 

NAT/LV/000900 project ” with the financial support  of Administration of Latvian 

Environmental Protection Fund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


