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Ievads 
 

 

LIFE projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE CoHaBit, 

LIFE15 NAT/LV/000900, turpmāk – projekts) rīcības E3 Publicitāte, iesaistīšana, pieredzes 

pārnešana un tīklošanās mērķis ir 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. 

 

Projekta komunikācijas plāns paredz vadlīnijas projekta aktivitāšu un informācijas 

pārnešanas informācijai par iegūtajiem rezultātiem un pieredzes apmaiņu LIFE “CoHaBit – 

Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” projekta ietvaros. Sabiedrisko aktivitāšu 

ieviešana un sabiedrības informēšana par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un 

ilgtspējīgu apsaimniekošanu ir pielāgota izvēlētajām mērķauditorijām – vietējiem iedzīvotājiem, 

dabas parkā “Piejūra” teritorijā esošo pašvaldību teritorijas plānotājiem un lēmumu pieņēmējiem, 

piekrastes uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm/organizācijām, tai skaitā mežniecībām, 

pētniecības/izglītības, nevalstiskajām organizācijām, studentiem un skolniekiem. Plānā tiek 

paredzēts, ka galvenās komunikācijas metodes ar mērķa grupām ir semināri, tikšanās, konsultācijas, 

raksti laikrakstā, dalība sabiedriskos pasākumos, aktīva komunikācija sociālajos tīklos (Twitter, 

Facebook).  

Galvenais komunikācijas mērķis ir 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. Lai sasniegtu projektā izvirzītos 

mērķus, ir svarīga iepriekš gūtā pieredze par biotopu apsaimniekošanu darbību efektivitāti Baltijas 

jūras piekrastē. 
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Summary 
 

The objective of LIFE CoHaBit project “Coastal Habitat Conservation in Nature Park 

“Piejūra” (LIFE15 NAT/LV/000900) action E3 Promotion, engagement, transfer and 

networking main purpose 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. 

 

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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Mērķis, izvirzītie nosacījumi un pārskats par to īstenošanu  
 

 

Uzdevums 1 Publicitātes pasākumu īstenošana 
 

Dalība 5 starptautiskajās un  2 vietēja mēroga konferencēs 

 

Projekts un tā rezultāti tika prezentēti: 

✓ Starptautiskajā konferencē par piekrastes kāpu un smilšaino pludmaļu apsaimniekošanu 

(Management of Coastal Dunes and Sandy Beaches ) Dunkerque, Francijā no 12-14.jūnijam;  

✓ Latvijas Universitātes 77.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar diviem stenda referātiem 

sekcijā; 

✓ 2019.gada 24.-27.septembrī Latvijā norisinājās starptautiskā konference EUROPARC 2019; 

✓ 2019.gada 14.maijā LIFE CoHaBit projekts piedalījās INTERREG Central Baltic Sea Region 

2014 – 2020 programas projekta Coast4us zinātniskajā konferencē “Jūras un piekrastes 

plānošana – no plānošanas uz rezultātiem” (“Maritime and coastal planning – from planning 

to results”); 

✓ 2020.gada 15. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Dabas mājā 

norisinājās LIFE Ekosistēmu pakalpojumi projekta konference “Dabas vērtība – prakse un 

pieredze ekosistēmu pakalpojumu un to novērtējuma izmantošanā”.   

 

Projekts un tā rezultāti tika prezentēti starptautiskajā konferencē par piekrastes kāpu un smilšaino 

pludmaļu apsaimniekošanu ( Management of Coastal Dunes and Sandy Beaches ) Dunkerque, 

Francijā no 12-14.jūnijam. Konferences galvenie uzdevumi bija: tīklošanās un zināšanu, pieredzes 

apmaiņa starp projektu ieviesējiem, politiku veidotājiem un zinātniekiem; zināšanu apmaiņa starp 

bijušajiem un esošajiem dabas atjaunošanas projektiem (LIFE, LIFE +, Interreg), īpašu uzmanību 

pievēršot pārrobežu un starp reģionālajiem projektiem; veicināt jaunu pārrobežu sadarbības 

partnerību veidošanos. 

 

LIFE CoHaBit projekts piedalījās ar projekta prezentāciju sadaļā – iedvesmojoši LIFE projekti. 

Konferencē tika prezentēts arī LIFE CoHaBit stenda referāts jeb posteris (1. pielikums), ko 

sagatavoja un prezentēja biedrības “Baltijas krasti” projekta eksperti. Stenda referāta prezentācijā 

interesentiem bija iespēja iepazīties ar projektu un tā mērķiem kopumā, kā arī ar projektā plānotajām 

biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodēm dabas parka “Piejūra” teritorijā. Stenda referātu 

apmeklēja gan Eiropas komisijas un NEEMO pārstāvji, gan arī vides eksperti, citi LIFE projektu 

ieviesēji un dabas teritoriju apsaimniekotāji.  



 
 

6  
 

 

Lauka ekskursija pa LIFE+ FLANDRE projekta teritorijām 
Foto: A. Jeņina (jūnijs, 2018.gads) 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Postera prezentācija. LIFE+ FLANDRE  

                                                                            Foto: G.Ulme (jūnijs, 2018.gads) 
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1.februārī LIFE CoHaBit piedalījās Latvijas Universitātes 77.Starptautiskajā zinātniskajā 

konferencē ar diviem stenda referātiem sekcijā – Vides pārvaldība un piekrastes ilgtspējīga 

attīstība.  

 

Stenda referāts “Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā 

“Piejūra”” (2.pielikums) akcentē aktualitāti par līdzsvara uzturēšanu ekoloģiskajos procesos, lai 

veicinātu bioloģiskās daudzveidības un rekreācijas resursu saglabāšanu.  Īpaši tas attiecas uz tādām 

teritorijām kā dabas parks “Piejūra”, kura ilgstoši ir bijusi pakļauta cilvēka ietekmei un kura ir ļoti 

jutīga pret vides faktoru izmaiņām. Lai saglabātu gan dabas parka “Piejūra” vērtīgos biotopus, gan 

skaistas atpūtas vietas iedzīvotājiem, nepieciešams veikt biotopu apsaimniekošanas pasākumus, kā 

arī veidot vienotu pārvaldības sistēmu dabas parkam “Piejūra”. 

 

Stenda referātā “Krasta nogāzes virsūdens daļas izmaiņas dabas parkā “Piejūra” 1990-2018” 

(3.pielikums) tiek analizēta Mangaļsalas piekraste, kur mūsdienās, pieaugot atpūtnieku un piekrastes 

apmeklētāju pieplūdumam, nozīmīga kļūst arī tieši antropogēni izraisīta erozija. Krasta erozijas riska 

apstākļos ir nepieciešams nodrošināt sākotnējā (dabiskā) līdzsvara atjaunošanos un cik tas iespējams 

– arī netraucētu krasta nogāzē esošo reljefa formu veidošanos.  

Projekta posteri Latvijas Universitātes 77.starptautiskajā zinātniskajā konferencē 
Foto: A. Jeņina (februāris, 2019.gads) 
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2019.gada 24.-27.septembrī Latvijā norisinājās starptautiskā konference EUROPARC 2019, kuras šī 

gada vadmotīvs bija “Dabā ar izpratni”.  LIFE CoHaBit projekts konferencē EUROPARC 2019 

piedalījās divas dienas. 26.septembrī konferences dalībniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties 

ekskursijā pa dabas parka “Piejūra” piekrasti. Ekskursijas sākums bija Garciemā, kur no Garciema 

pludmales, nūjojot tie devās līdz Carnikavas pludmalei, kur tos sagaidīja projekta eksperte. 

Dalībniekiem eksperte prezentēja LIFE CoHaBit projekta praktiskās biotopu atjaunošanas aktivitātes 

– priekškāpu un pelēko kāpu atjaunošanas darbu metodes, to efektivitāti un pirmos rezultātus, kā arī 

stāstīja par galvenajiem izaicinājumiem. Kā arī 27.septembrī LIFE CoHaBit projekts piedalījās arī 

konferences Marketplace, kurā prezentēja stenda referātu par biotopu atjaunošanas un 

apsaimniekošanas metodēm (1.pielikums).  

 

Projekta dalība EUROPARC 2019 starptautiskajā konferencē 
Foto: ??? (septembris,2019) 

 

2019.gada 14.maijā LIFE CoHaBit projekts piedalījās INTERREG Central Baltic Sea Region 2014 

– 2020 programas projekta Coast4us zinātniskajā konferencē “Jūras un piekrastes plānošana – no 

plānošanas uz rezultātiem” (“Maritime and coastal planning – from planning to results”), kurā kopīgu 

valodu mēģināja atrast zinātnieki, pašvaldību plānotāji un iedzīvotāji. Konferences otrās daļas 

pirmajā sesijā “Involvement of society and promotion of participation;  Good practice example”, tika 

prezentēta arī LIFE CoHaBit projekta pieredze “Case study example “Role of development plan of 

the Nature Park “Piejūra” within in coastal development process of local area“. 

(http://baltijaskrasti.lv/blog/projekti/life-cohabit/daliba-coast4us-zinatniskaja-konference/ ) 

 

http://baltijaskrasti.lv/wp-content/uploads/2019/05/CoHaBit_Coast4us_14.05.2019.pdf
http://baltijaskrasti.lv/wp-content/uploads/2019/05/CoHaBit_Coast4us_14.05.2019.pdf
http://baltijaskrasti.lv/blog/projekti/life-cohabit/daliba-coast4us-zinatniskaja-konference/
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Dalība INTERREG Central Baltic Sea Region 2014 – 2020 programas projekta Coast4us 

zinātniskajā konferencē 
Foto: L.Ose (maijs,2019.gads) 

 

2020.gada 15. janvārī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra Dabas mājā norisinājās 

LIFE Ekosistēmu pakalpojumi projekta konference “Dabas vērtība – prakse un pieredze ekosistēmu 

pakalpojumu un to novērtējuma izmantošanā”.  Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi mērķis ir 

veicināt ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma izmantošanu teritoriju un dabas 

aizsardzības plānošanā. Arī LIFE CoHaBit projekta ietvaros tiek apzināti un analizēti dabas parka 

“Piejūra” ekosistēmu pakalpojumi. LIFE CoHaBit projekts piedalījās konferencē un prezentēja 

stenda referātu par biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodēm. (1.pielikums) 
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LIFE Ekosistēmu pakalpojumi projekta konference “Dabas vērtība – prakse un pieredze ekosistēmu 

pakalpojumu un to novērtējuma izmantošanā” 

 

Izglītojošie un izpratni vairojošie pasākumi skolās un nometnēs 

 

Kā viens no uzdevumiem bija vērst lielāku uzmanību skolēnu iesaistei un izglītošanai par dabas 

aizsardzību un saglabāšanu vērstām darbībām. Plāna pieteikumā tika ieplānoti 10 pasākumi. 

 

1) Šis pasākumu cikls sākās ar Carnikavas pamatskolas skolēnu iepazīšanos ar dabas parka “Piejūra 

piekrasti un kāpu mežu pasākumā “Ko ikdienā nepamanām piekrastē un kāpu mežā” .Projekta 

komanda sadarbībā ar Dabas izglītības centru “Meža māja” un vides eksperti Aiju Balandiņu un 18 

Carnikavas pamatskolas skolēniem 20.aprīlī organizēja izglītojošo pasākumu Dabas parkā “Piejūra”. 

Pārgājiena mērķis – iepazīstināt skolēnus ar Piejūras dabas parkā sastopamajām dabas vērtībām.  

Uzdevums – iemācīties pazīt dabas vērtības dabas parkā un piekrastē, izmantojot pieejamos 

metodiskos materiālus.  
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Carnikavas pamatskolas skolēni dodas ekskursijā pa dabas parka “Piejūra” piekrasti un kāpu mežu 
Foto: G. Ulme (aprīlis,2017.gads) 

 

 

2) Eiropas zaļās nedēļas ietvaros Carnikavas pamatskolas skolēniem 13.maijā Piejūras dabas parkā 

tika organizēta "Meža olimpiāde". Tā ir atraktīva spēle skolas vecuma bērniem, kas iekļauj sevī 

orientēšanās elementus, dažādus uzdevumus stacijās, kā arī izzinošus jautājumus par mežu. Spēles 

mērķis ir popularizēt aktīvo atpūtu, kā arī veicināt skolēnu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo 

resursu - mežu. 

 

Spēle tapusi pateicoties dalībai VAS “Latvijas valsts meži” skolu projektam "Izzini mežu", kur 

balsošanas rezultātā iekļuva finālā starp 10 labākajām, nopelnot  iespēju piedalīties LVM rīkotajā 

finālā Tērvetes dabas parkā iegūstot  6.vietu. 

 

Spēle ieguva lielu atsaucību, tāpēc Eiropas zaļās nedēļas ietvaros tiek organizēta “Meža olimpiāde” 

visiem Carnikavas pamatskolas skolēniem. Pasākums tik apmeklēts aktīvi – tajā piedalījās 49 skolēni. 
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Eiropas zaļās nedēļas ietvaros organizētā “Meža olimpiāde” 
Foto: L.Ose (maijs,2017.gads) 

 

3) Lai projekts tiktu popularizēts arī Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, sadarbībā ar biedrību “Dabas 

draugi” un citiem brīvprātīgajiem, 2017.gada 13.septembrī tika rīkots izglītojošs un izpratni veicinošs 

pasākums “Rudens piedzīvojumu pārgājiens gar Garezeriem”, kurā piedalīties tika aicināti Rīgas 

Igauņu pamatskolas skolēni. Skolēniem bija iespēja saistošā viedā iepazīties ar Dabas parka “Piejūra” 

sastopamajām dabas vērtībām. Uzdevums – iemācīties pazīt dabas vērtības piekrastē, apzināties un 

izprast darbības ietekmi un dabas vērtībām parkā. Ideja bija atklāt dabas parku, Gaujas ieteku jūrā un 

trīs skaistus garus ezerus, kuri slēpjas starp smilšu kāpām priežu meža vidū. Pārgājiena laikā skolēni 

daloties pāros un grupās, veica dažādus uzdevumus, kuru rezultātā bērni paļaujoties uz savām maņām 

izjuta dabas parku, mācījās par atkritumu slikto ietekmi uz dabas parka dabas daudzveidību. 

Carnikavas novada pārstāvji bija izveidojuši "LIFE CoHaBit" darbnīcu, kur ar dažādu aktivitāšu un 

rotaļu palīdzību interaktīvā veidā tika iepazīstināti ar dabas parka vērtībām,    nepieciešamību saudzēt 

parku un tajā esošos vērtīgos biotopus. 

Rudens piedzīvojumu pārgājiens gar Garezeriem. Foto: G.Ulme (septembris, 2017) 
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4) Projekts 2018.gadā piedalījās Eiropas Zaļajā nedēļā (EU Green Week 21>25 may 2018). Lai 

izplatītu zināšanas par dabas bioloģisko daudzveidību pilsētvidē un veicinātu sabiedrības izpratni par 

nepieciešamību aizsargāt un apsaimniekot dabas parku “Piejūra”, projekta “LIFE CoHaBit” komanda 

pievienojas Eiropas Komisijas vides aktivitātei ar saukli “Zaļās pilsētas zaļākai nākotnei”. Šīs nedēļas 

ietvaros 29.maijā tika rīkots pasākums-talka “Zaļās pilsētas zaļākai nākotnei” Rītabuļļos, Rīgā. Talkā 

piedalījās gan projektā iesaistītie partneri, gan skolēni – kopā sasniedzot 25 cilvēku skaitu. Pirms 

talkas, dalībniekus uzrunāja vides eksperts ar stāstījumu par invazīvo sugu ietekmi uz biotopiem 

Rītabuļļu pludmalē. Kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar dabas parka “Piejūra” vērtībām, parka 

invazīvajām sugām, kas apdraud parka vērtīgos biotopus. Vides ekspertu vadībā pludmalē kopīgiem 

spēkiem tika ierobežota invazīvo sugu, konkrēti, tatārijas salāta izplatība. Talkas dienas kārtība ir 

redzama 4.pielikumā. 

Tatārijas salāta ravēšana Rītabuļļu pludmalē 
Foto: G.Ulme (maijs,2018.gads) 

 

5) Iepazīstināšana ar LIFE CoHaBit projektu sporta pasākumā "Stirnubuks" norisinājās 2019.gada 

30.martā. Iesaistīties projekta komandas veidotajās aktivitātēs pieteicās gandrīz 50 cilvēku. Bija 

iespēja spēlēt dabas parka “Piejūra” cirku un mazākie dalībnieki izmantojos savas atjautības spēles 

varēja likt projekta veidotās puzles. Dalība šāda veida pasākuma, veiksmīgi nodrošina projekta 

popularizēšanu plašākai sabiedrībai. 
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LIFE “CoHaBit” komanda sporta pasākumā “Stirnubuks” 
Foto: E.Krūms (marts,2019) 

6) 12.07.2019  dabas parkā “Piejūra” notika pasaules līmeņa sporta pasākums World Masters 

Orietiering Championship (WMOC). Pasākumu apmeklēja daudz dažāda vecuma sportisti un 

vairums no viņiem pat nenojauta ka atrodas dabas parkā. Pasākuma laikā interesentiem bija iespējams 

iepazīties ar projekta informatīvajiem materiāliem par dabas parku “Piejūra” un izspēlēt interaktīvās 

spēlēs.  

 

 

 
 

LIFE “Cohabit” interaktīvā spēle par dabas parka noteikumiem WMOC pasākumā Lilastē. 

Foto: G.Ulme (jūlijs, 2019) 
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7) Iesaistos tuvāk esošās pašvaldības, 30.septembrī 2019.gadā,”Labo darbu nedēļas” ietvaros 

Carnikavas dabas parkā "Piejūra" viesojās Ādažu vidusskolas skolēni. Lai saglabātu “Piejūras” dabas 

parku tīru no atkritumiem, 21 skolēns piedalījās organizētajā atkritumu vākšanas talkā jūras piekrastē. 

Tā kā atkritumi un piesārņojums ir viens no faktoriem, kas ietekmē vides kvalitāti, ir svarīgi skolēnus 

izglītot par to ietekmi uz vidi un rīcībām, kas to var novērst. 

Ādažu vidusskolas skolēni ar savāktajiem atkritumiem 
Foto: G.Ulme (septembris, 2019.gads) 

 

8) Sadarbojoties ar Pasaules Dabas fondu, Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas 

krasti” 2020.gada 13.septembrī, organizēja zaru vākšanas talku 2180 Mežainajās piejūras kāpās*. 

Talkā piedalīties tika aicināti 20 skolēni no Rīgas 94.vidusskolas, kur lai nodrošinātu biotopam 

raksturīgo vidi, notika zemsedzē esošo zaru izvākšana no meža.  

Zaru vākšanas talkas dalībnieki Carnikavā 
Foto:S. Voskāne (septembris, 2020.gads) 
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9-10) Ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību par projektu, dabas parku “Piejūra”, tā dabas vērtībām 

un to saglabāšanu, 2021.gada 9. un 10.februārī, Salaspils 1.vidusskolas sesto klašu skolēniem, tika 

novadītas izglītojošas lekcijas. Ņemot vērā Covid-19 valstī noteiktos ierobežojumus, pasākumi tika 

rīkoti tiešsaistes platformā Microsoft Teams. Kopā divās pasākumu dienās piedalījās 50 skolēni. 

Lekcijas saturs tika vērsts uz dabas parkā esošajām dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, parka 

noteikumiem, atļautām un aizliegtām darbībām, kā arī tika prezentēta projekta laikā izstrādātā 

tiešsaistes aplikācija.  

 

 

Sezonas atklāšanas dienas 

 

2017.gada 13.maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Carnikavas novada dome 

aicināja  LIFE CoHaBit projekta ietvaros uz pavasara  talku  Vakarbuļļos dabas parka “Piejūra” 

teritorijā. 

 

1) Talciniekus pārstāvēja visi projekta partneri – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un 

Mājokļu un vides departamenta darbinieki, Carnikavas  novada domes projekta pārstāvji, kā arī tika 

pārstāvēta Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija un biedrība “Baltijas 

krasti”. Talkā  aktīvi iesaistījās arī  pļavas zemes daļas  īpašnieks un pāris interesenti no malas, kopā 

piedaloties 20 dalībniekiem. 

 

Talka norisinājās pļavā, Buļļupes krastā, kurā līdz šim nav veikta pietiekama apsaimniekošana, kā 

rezultātā tiek apdraudēta biotopam (Baltijas boreālā piekrastes pļava) raksturīgā veģetācija. Biotopu 

atjaunošanas darbos ietilpa niedru pļaušana un vākšana. Biotopa atjaunošanas darbi tika veikti 

biedrības “Baltijas krasti” biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā, kas iepazīstināja klātesošos ar  

biotopu aizsardzības, saglabāšanas un atjaunošanas jautājumiem, kā arī  biotopam raksturīgajiem 

augiem, īpaši izceļot šobrīd ziedošo jūrmalas armēriju Armeria maritima, kas sastopama tikai pļavās 

Buļļupes un Lielupes krastos.  

 

https://karte.dabasparkspiejura.lv/
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Atzīmējot LIFE programmas 25. gadadienu, ziņojums par talkas norisi tika ievietots arī  LIFE-25 

mājaslapā.  

Talkas Vakarbuļļos dalībnieki 
Foto: G.Balodis, (maijs.2017.gads) 

 

2) 21.05.2019. Dalība green week 2019  

Tā darbi, kas paredzēti mežainajās kāpās raisīja daudz viedokļu, tika organizēta publiskā diskusija, 

kurā piedalījās nozares eksperti no dažādām institūcijām, ka arī ikviens interesents varēja pieteikt 

savu dalību šai diskusijai. 

Tā kā atsaucība no iedzīvotāju puses nebija, tad diskusija tika organizēta Facebook tiešsaistē.  
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Ekspertu publiskā diskusija par mežaino kāpu kopšanas darbiem Green week 2019 nedēļas ietvaros 

Foto: L.Ose (maijs, 2019) 

 

3) Kā viens no ziemas sezonas atklāšanas pasākumiem, decembrī, sadarbībā ar Carnikavas novada 

domi un Carnikavas pamatskolu, 2.klašu skolēniem tika organizēts lauka pasākumus “Ko darīt 

ziemā?” Carnikavas mežainajās kāpās un piekrastē. Putu vērošanas sezonai beidzoties, tika apskatītas 

izglītojošas un izklaidējošas alternatīvas, kā piemēram, pastaigas takas mežā, atkritumu vākšana, 

projekta veidoto spēļu spēlēšana Dabas informācijas centrā, LIFE “CoHaBit” aplikācijā – dzīvotņu 

spēle (viktorīna par dabas parkā esošajām augu, dzīvnieku sugām un citam vērtībām). Ievērojot valstī 

noteiktos Covid-19 drošības noteikumus, pasākums notika svaigā gaisā ievērojot drošu distanci starp 

klasēm. Noteikumi arī bija iemesls ierobežotam dalībnieku skaitam, kopā savācot vairāk nekā 40 

skolēnus. 

 

 

 

 

 



 
 

19  
 

Carnikavas pamatskolas skolēni dodas pastaigā pa dabas parku  
Foto: G.Ulme (decembris,2020) 

 

4) Kā noslēdzošais un pavasara sezonu atklājošais pasākums tika rīkot iesaistot jauniešus un 

studentus. Valstī turpinoties Covid-19 ierobežojumiem,  pasākumā piedalīties bija iespēja tikai līdz 

10 cilvēkiem. 2021.gada martā, nokūstot sniegam, Lilastē, projekta darbības teritorijās – kur notika 

mežaudzes retināšanas darbi, kopā ar Carnikavas novada komunālservisu, jaunieši un pārstāvji no 

LIFE “CoHaBit” un Carnikavas novada domes nodarbojās ar koku celmu un zaru izvākšanu – 

uzsvaru liekot uz to, ka katru reizi ejot dabā pastaigā, ik viens var palīdzēt dabai, izvācot atkritumus 

vai liekos celmus un zarus. 

 

 

Zaru un celmu vākšana Lilastes stāvlaukumā 
Foto: S.Voskāne (marts,2021)  
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Sezonas noslēguma pasākumi 

 

1) Lai pievērstu sabiedrības uzmanību mazāk zināmām dabas vērtībām dabas parkā „Piejūra”, kā arī 

iesaistītu iedzīvotājus dabas parka “Piejūra” unikalitātes un vērtības apzināšanā, 2017.gada 

25.oktobrī tika organizēta ekspedīcija Daugavgrīvā biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā. 

Ekspedīcijā laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar  vienu no Latvijas un arī dabas parka “Piejūra” 

lielākajām vērtībām – neparastās Daugavgrīvas lagūnas. Dalība ekspedīcijā bija bez maksas, un par 

spīti laika apstākļiem, ekspedīciju apmeklēja dažādi interesenti –  15 dalībnieku vidū bija piekrastes 

pašvaldību un vides nozares pārstāvji, gan vietējas biedrības un ekspedīciju dabā organizatori. Foto 

galerija no ekspedīcijas šeit.  

 

 

Ekspedīcijas dalībnieki Daugavgrīvas lagūnās 
Foto: L.Ose (oktobris, 2017) 

 

2) 2019.gada rudens sezona tika noslēgta ar informatīvo ekskursiju dabā. 23.novembrī, Carnikavā 

projekta ietvaros notika informatīva ekskursija dabā. Informatīvajā ekskursijā tika aicināts piedalīties 

ikviens, kam interesē LIFE CoHaBit atklāto un mežaino kāpu biotopu atjaunošanas pasākumi. 

Pasākumu vadīja piekrastes biotopu eksperte Dr.boil.Brigita Laime.  

Ekskursija sākās pie Carnikavas promenādes. 25 dalībniekiem bija iespēja kopā ar ekspertiem no 

Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Valsts mežiem, Latvijas dabas fonda un biedrības Baltijas 

krasti apsekot plānotos meža atjaunošanas nogabalus, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus un 

uzzināt, kāpēc šie darbi ir nepieciešami. Tika apsekotas gan jaunākas, gan vecākas priežu audzes, kas 

līdz šim nekad nav bijušas koptas un kurās uzskatāmi varēja parādīt kā attīstītās mežs, ja tas netiek 

kopts. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja arī apskatīt izcilas kvalitātes mežaino kāpu biotopus, kā 

arī staprkāpu ieplakas, kas uzskatāmi parāda, kā attīstās dabīgi veidojies mežs.  

Ekskursijas laikā apmeklētājiem tika iespēja rast atbildes uz šādiem jautājumiem “Kāpēc dabas parka 

mežu vajag kopt? Vai dabas parkā var cirst kokus? Vai nepieciešams iejaukties dabas procesos?” 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/foto-galerija/ekspedcija-daugavgrvas-lagns
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Ekskursijā piedalījās pārstāvji no Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas, 

projekta LIFE CoHaBit, biedrības “Baltijas Krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas 

Valsts meži” un Latvijas Dabas fonda.  

 

Kāpu aizsardzības dienas 

 

1) Kā viena no agresīvākām invazīvām sugām dabas parkā “Piejūra” ir tatārijas salāts Lactuca 

Tatarica, tādēļ, lai mazinātu tā izplatību jūras piekrastē (kāpās), tika organizētas divas tatārijas salāta 

ravēšanas talkas – 2018.gadā 25.maijā pasākums Rīgas Daugavgrīvas skolēniem. 9.augustā Rīgā, 

Rītabuļļos, piedalīties tika aicināti Ķemeru Nacionālā parka jaunie reindžeri. Tatārijas salāta ravēšana 

nav sarežģīta un dodoties atpūsties uz pludmali, ikviens to ir spējīgs izdarīt. 

 

2) 15.septembrī (2018) Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību 

“Baltijas krasti” organizēja biotopu atjaunošanas talku Carnikavā, dabas parkā “Piejūra” LIFE 

CoHaBit projekta ietvaros, kuras laikā talka, tika pielietotas dažādas biotopu atjaunošanas metodes. 

Kopā talkā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku, kuri pārstāvēja Coca-Cola HBC Latvija uzņēmumu. 

Tika veikti priekškāpas stiprināšanas darbi, kuru laikā dalībnieki taisīja niedru žodziņus gar laipas 

malām pie izejas uz pludmali. Ņemot vērā darbu apjomu, talkas laikā tika izveidota viena niedru 

sētiņa, kā arī veiktas iestrādes – sadzīti pāļi, saviltas auklas un izveidoti niedru kūlīši – lai varētu 

turpināt darbu arī pēc talkas. Papildus tik veikti zaru klājumu veidošanas darbi, jeb taisīti zaru 

klājumu “ielāpi” atklātajiem smilšu laukumiem kāpās. Pasākuma laikā tika aizpildītas deflācijas 

bedres (vidēji lieli smilšu laukumi), kuri tiek pakļauti intensīvai antropogēnai slodzei.  Tika veikti arī  

pelēkās kāpas atjaunošanas darbi, kuru laikā tika ravētas mazās priedītes. Foto galerija ir pieejama 

šeit. 

Niedru žodziņu tapšana 
Foto: L.Ose (septembris, 2018) 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/foto-galerija/15092018-talka-preterozijas-darbi-carnikav
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3) Carnikavas novada pašvaldība 24. aprīlī, ievērojot noteiktos drošības pasākumus un sociālo 

distancēšanos, aicināja iesaistīties  lielās talkas aktivitātēs savācot atkritumus dabas parkā “Piejūra” 

teritorijā. Info šeit 

 

 

 

Lielā talka dabas parkā “Piejūra” Carnikava, 24.aprīlī 

Foto: I.Austruma (aprīlis, 2021) 

 

Ņemot vērā, ka pēdējā projekta īstenošanas gada laikā īstenot izglītojošus pasākumus bija diezgan 

izaicinoši, ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības noteikumus, iztrūkst divi sezonas 

noslēguma pasākumi un viens kāpu aizsardzības pasākums . Tomēr pie pirmās iespējas jau sākot ar 

aprīļa beigām pasākumi ir īstenoti, kas ietverts AfterLIFE plānā. 

 

 

 

 

 

http://www.carnikava.lv/component/content/article/18-latviesu/jaunumi/novads/5172-lielaja-talka-24-aprili-aicinam-talkot-plasaja-dabas-parka-piejura-teritorija
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Uzdevums 2 Sabiedrības iesaiste un dalīšanās pieredzē 
 

Šo pasākumu mērķis ir iepazīstināt dabas parka “Piejūra” apmeklētājus, vietējos iedzīvotājus, 

pašvaldības, privātos uzņēmējus parka teritorijas apkārtnē ar projekta darbības vietām, metodēm un 

rezultātiem. Vērst uzmanību uz dabas parka vērtībām un to saglabāšanu. 

 

Projektā sasniegto rezultātu prezentēšana 

 

1) 2018.gada 10.maijā projekts piedalījās ar prezentāciju par dabas parka vērtībām piekrastes gājēju 

ceļa “Jūrtaka seminārā”. Info šeit:  

 

2) Projekta noslēguma posmā (2020./2021.g) pieredzes apmaiņas tikšanās notika ar Ādažu, 

Saulkrastu un Liepājas novada domēm. Ādažu novada dome tika aicināta uz tikšanos saistībā ar 

2021.gada novada reformu pārmaiņām (sakarā ar Carnikavas un Ādažu novadu apvienošanu). 

Pārstāvji no Carnikavas novada domes un Baltijas krastiem kopā ar pārstāvjiem no Ādažu novada 

domes, apsprieda dabas parka apsaimniekošanu, projekta rezultātus un projekta teritoriju 

monitoringu nākotnē. 

Pieredzes apmaiņa Ādažu novada domē 
Foto: A.Rudusāne (oktobris,2020) 

 

3-4) Ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus, tikšanās ar Saulkrastu un Liepājas novada 

domēm notika attālināti. Lai veicinātu ilglaicīgu sadarbību tūrisma un dabas izglītības jomā, uz 

tikšanos tika aicināti Saulkrastu Tūrisma centra un Saulkrastu novada domes attīstības nodaļas 

pārstāvji. Kā vieni no sadarbības punktiem tika apspriesti projekta izveidoto vizuālo (bukleti, 

brošūras, video, aplikācijas u.c.) materiālu izvietošana Saulkrastu tūrisma centrā,  infrastruktūras 

objektu papildināšana aplikācijā dabas parka daļā, kura atrodas Saulkrastu teritorijā, kopīgu 

sabiedrības izglītojošo pasākumu organizēšana un turpmāka Saulkrastu tūrisma centra un Carnikavas 

dabas informācijas centra sadarbība. 

 

Projekta gaitā, kā viena no kāpu atjaunošanas metodēm tika izmantota priežu zaru sētiņu izveide, kas 

http://www.carnikava.lv/attistiba/projekti/hiking-route/3330-10-maija-veiksmigi-norisinajas-piekrastes-gajeju-cela-jurtaka-informativais-seminars-ar-takas-markesanas-atklasanu
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Latvijā tika īstenota pirmo reizi. Skatoties pēc projekta darbībām, šādu kāpu aizsardzības metodi arī 

2020.gadā pielietoja Liepājas piekrastē. Tādēļ, projekta rezultātu prezentēšanai saistībā ar kāpu 

aizsardzību un atjaunošanu, 29. martā tika aicināti pārstāvji no Liepājas novada domes. Galvenie 

jautājumi skāra metodes efektivitāti, kāpu atjaunošanās ilgumu un sabiedrības attieksmi saistība ar 

šo darbu veikšanu. 
 

 

Attālinātā pieredzes apmaiņas tikšanās ar Liepājas novada domes pārstāvjiem 
Foto: S.Voskāne (marts,2021) 

 

Demonstrācijas vietu atklāšanas pasākumi 

 

Aktualizējot paveiktos darbus dabas parkā “Piejūra”, tika organizēti trīs demonstrācijas vietu 

atklāšanas pasākumi, kurās noritēja projekta apjomīgākie lauku darbi. 

 

1) Tika izvēlētas sekojošas vietas: Vakarbuļļu piejūras zālāji Rīgā, kur tika piedāvāta iespēja izzināt  

dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavas un to apkārtni, bija iespēja uzzināt, ar ko īpašas Vakarbuļļu 

pļavas, kādi augi tur sastopami, kā arī pļavas saistību ar jūru (5.pielikums). Sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi, pasākuma laikā bija iespēja piedalīties dažādās interaktīvās spēlēs, doties 

ekskursijā kopā ar dabas ekspertu, atpūsties un baudīt pļavas burvību.  

 

Pasākums tiek rīkots Vakarbuļļu teritorijā, kur LIFE CoHaBit projektā veikta piekrastes zālāju 

stāvokļa uzlabošana un invazīvo svešzemju augu sugu izplatību ierobežošana dabas parka “Piejūra” 

NATURA 2000 teritorijā. Pasākuma norises eksperti informēja, kā tika veikta pļavas atjaunošana, kā 

arī aplūkoti darbu rezultāti. Fotogaleriju ir iespējams skatīt šeit. 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/foto-galerija/02072020-dabas-diena-vakarbuos
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Demonstrācijas vietas atklāšanas pasākums “Vakarbuļļu dabas diena” 
Foto: S.Voskāne (maijs,2020) 

 

2) Ekskursijās, spēlēs un citās aktivitātēs lieli un mazi interesenti kopā ar dabas ekspertiem bija 

iespēja uzzināt vairāk par dažādu veidu  piejūras biotopiem dabas parka “Piejūra” teritorijā 

Mangaļsalā: embrionālajām un priekškāpām, pelēkajām un mežainajām kāpām. Tāpat arī varēja 

izzināt to dabisko daudzveidību un raksturīgo kāpu augāju, kā arī uzzināt vairāk par projektā Life 

CoHaBit veiktajiem dabas daudzveidību veicinošiem pasākumiem: kāpu nostiprināšanu jeb 

preteroziju, pelēko kāpu augāja raksturīgās mozaīkveida struktūras veidošanu un mežaino kāpu 

audžu dabiskošanu. Pasākuma apmeklētību ietekmēja nelabvēlīgie apstākļi, neskatoties uz to, 

aktivitātes tika vērstas un esošajiem pasākuma dalībniekiem. Uzaicinājums uz pasākumu atrodams 

šeit un fotogaleriju ir iespējams skatīt šeit.  

Dabas aizsardzības pārvaldes spēles “Dabas dienā Mangaļsalā” 
Foto: S.Voskāne (jūlijs,2020) 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/257-aicina-izzinat-dabas-daudzveidibu-mangalsalas-pludmale-un-kapas
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/foto-galerija/dabas-diena-mangasal-13082020
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3) Demonstrācijas vietu atklāšanas pasākumu virkni noslēdza Carnikavā. Uz Carnikavas pludmales 

un mežaino piejūras kāpu izzināšanas dienu tika aicināts ik viens dabas parka apmeklētājs 

(6.pielikums). Pasākumā kopā ar vides ekspertiem bija iespēja uzzināt par dabas parkā “Piejūra” 

Carnikavā veiktajām dabas daudzveidības saglabāšanas aktivitātēm - krasta preterozijas pasākumiem 

un mežaino piejūras kāpu atjaunošanu un apsaimniekošanu. Bija iespēja piedalīties dažādās 

interaktīvās spēlēs, doties ekskursijā kopā ar dabas eksperti Ievu Rovi un uzzināt dažādus interesantus 

faktus. Fotogalerija ir pieejama šeit. 

Spēles sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 
Foto: S.Voskāne (augusts, 2020) 

 

Informatīvie pasākumi privāto zemju īpašniekiem 

 

Īpaša uzmanība tika vērsta privāto zemju īpašniekiem, saistībā par diviem svarīgākajiem jautājumiem 

– Jūrasleju pļavu aizsardzība un apsaimniekošana un jaunā Dabas aizsardzības plāna 2020.-

2031.gadam izstrāde.  

Tika rīkotas divas sanāksmes, kurās tika uzklausīti pašvaldības iedzīvotāju viedokļi attiecībā uz 

pašvaldībai piederošajiem zemes īpašumiem par Jūrasleju pļavu attīstību un meklēt optimālu 

risinājumu teritorijas nākotnei (7.pielikums). Daļa no zemēm atrodas privātīpašumā, bet daļa pieder 

Carnikavas novada pašvaldībai. Carnikavas Novadpētniecības muzejā tika organizēta sanāksme, kur 

tikās Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” (LDF) un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti ar 

Carnikavas novada pašvaldības pārstāvjiem, Jūrasleju pļavu zemes īpašniekiem un citiem novada 

iedzīvotājiem, interesentiem. Sanāksmes mērķis – tiekoties ar zemes īpašniekiem pārrunāt 

jautājumus par Jūrasleju pļavu aizsardzību un apsaimniekošanu, kā arī informēt par LDF 

ierosinājumu Jūrasleju pļavas iekļaut dabas parka “Piejūra” teritorijā. 

Sanāksme bija plaši apmeklēta, aktīvi tika diskutēts par Jūrasleju pļavu potenciālo attīstību.  

 

• Kā balansēt dabas aizsardzības un tūrisma intereses?  

• Kā respektēt un ņemt vērā zemes īpašnieku ieceres attiecībā uz sev piederošiem īpašumiem? 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/foto-galerija/dabas-diena-carnikav-27082020
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• Vai Jūrasleju pļavu iekļaušana dabas parkā “Piejūra” būs ieguvums zemju īpašniekiem, kā uz 

viņiem attieksies dabas parka ierobežojumi?  

• Kā notiek teritorijas iekļaušana aizsargājamā teritorijā un kādus fondus iespējams izmantot 

bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošanai un apsaimniekošanai? 

 

Sapulce Jūrasleju pļavu īpašniekiem un citiem interesentiem 
Foto: L.Ose (februāris,2019) 

 

Ļoti daudz informatīvais darbs ar privāto zemju īpašniekiem tika veikts A1 aktivitātes ietvaros, kur 

Dabas parka “Piejūra” jaunā dabas plāna 2020.-2031. apspriedes tika organizēta Carnikavā un Rīgā. 

Carnikavas pamatskolā norisinājās projekta “LIFE CoHaBit” dabas parka "Piejūra" dabas 

aizsardzības plāna pirmā sabiedriskā apspriešana, kurā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji - Latvijas 

Dabas fonds informēja iedzīvotājus par dabas aizsardzības plānu un ar to saistītām aktualitātēm. 

Sabiedriskajā apspriedē tika dots vārds katram interesentam, atbildes sniedza Dabas aizsardzības 

pārvaldes pārstāvji un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji – Latvijas Dabas fonds (8.pielikums).  

Sabiedriskās apspriedes ievadā Latvijas Dabas fonds sniedza prezentāciju par dabas parku “Piejūra”, 

par to kas ir dabas aizsardzības plāns un kāda ir situācija saistībā ar to pašreiz dabas parkā “Piejūra” 

kā arī par jaunā dabas aizsardzības plāna mērķiem. Tika dots detālāks izklāsts par plānotajiem 

aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem teritorijas dabas vērtību draudu novēršanai mežos, 

atklātajās kāpās, ezeros un zālājos, kā arī sniegti priekšlikumi tūrisma plūsmu plānošanā. Tika 

prezentēti ieteikumi, kas līdz ar dabas aizsardzības plāna izveidi paredz izmainīt funkcionālo 

zonējumu. Tika sniegti priekšlikumi izmainīt dabas parka robežas izslēdzot no dabas parka dabas 

aizsardzībai nenozīmīgas platības pie dabas parka robežām. Kā arī, tika sniegts priekšlikums 

pievienot dabas parkam Jūrasleju pļavas, kas izraisīja plašas diskusijas starp sanākušajiem 

iedzīvotājiem un dabas plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fonda pārstāvjiem. Vairāk par sapulci 

ir iespējams lasīt šeit. Video par dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu ir iespējams skatīt šeit. 

 

Apmācību cikls Dabas parka “Piejūra” informācijas un izglītības centra dalībniekiem 

 
2019. gada 18. oktobrī Carnikavas novadpētniecības centra telpās sākās trīs semināru cikls gidiem, 

skolotājiem, aktivitāšu dabā organizatoriem, novadpētniekiem un aktīviem cilvēkiem, kas interesējas 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/206-notikusi-dabas-parka-piejura-dabas-aizsardzibas-plana-pirma-sabiedriska-apspriesana
https://www.youtube.com/watch?v=G13tcO_MSpY
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paši un rāda citiem dabas parka “Piejūra” vērtības. 

Dabas parks “Piejūra” ir Rīgai tuvākā piekrastes aizsargājamā dabas teritorija, un parks ir iecienīta 

dažādu aktivitāšu dabā pavadīšanas vieta daudziem Rīgas un tās apkārtnes iedzīvotājiem. Parka 

teritorijā tiek organizētas pārgājienu grupas, vadītas vides izziņas nodarbības un ekskursijas 

piekrastē. Lielās apmeklētāju slodzes dēļ ir svarīgi apzināt dabas parka vērtības, apdraudējumus un 

labāko apsaimniekošanas un saglabāšanas veidu.  

Semināru cikla gidiem, skolotājiem, aktivitāšu dabā organizatoriem, novadpētniekiem un aktīviem 

cilvēkiem, mērķis ir dalīties ar projekta pieredzi un nodot uzkrātās zināšanas. Katrā no semināriem 

tiek akcentēti arī attiecīgajai teritorijai aktuāli temati. Carnikavā notikušajā seminārā īpaša uzmanība 

tika veltīta jūras krasta ģeoloģijai un erozijas problēmām, kā arī Carnikavas kultūrvēsturiskajam 

mantojumam.  Daugavgrīvā uzsvars tiks likts uz Bolderājas, Daugavgrīvas, Rītabuļļu un Vakarbuļļu 

dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām un to saglabāšanu, bet Mangaļsalā uz sikspārņu sugu 

apdraudējumu militārajās būvēs, dabas vērtību saglabāšanu un dabas parka sociālekonomiskām 

vērtībām. 

Seminārs gidiem, skolotājiem, aktivitāšu dabā organizatoriem, novadpētniekiem Carnikavā 
Foto: G.Ulme (oktobris,2019) 

 

Prezentācijas un citi izzinošie materiāli ir pieejami projekta mājaslapā. 

 

Projekta Starptautiskā konference 

Projekta noslēguma galvenais sabiedrības informēšanas un pieredzes dalīšanās pasākums 

starptautiskā konference notika 2020.gada 1.-2. oktobrī ievērojot visus valstī noteiktos Covid-19 

drošības noteikumus, sakarā ar to, klātienē konferenci apmeklēt varēja ierobežots dalībnieku skaits. 

Konferences mērķis: dalīties pieredzē un zināšanās par piekrastes biotopu apsaimniekošanas, 

aizsardzības un pārvaldības pasākumiem. 

https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/183-publicitate-iesaistisana-pieredzes-parnesana-un-tiklosanas
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Konferences laikā tika veikts ieraksts, kas ir pieejams šeit un video no lauka ekskursijas ir skatāms 

šeit. 

 

Konferences galvenās tēmas: 

 

• Piekrastes biotopu un sugu apsaimniekošana un dabas daudzveidības saglabāšana 

• Piekrastes biotopu un sugu apsaimniekošana un saglabāšana, lagūnu un dabisko/daļēji 

dabisko zālāju biotopu atjaunošana Eiropā 

• Sabiedrības informēšana un iesaiste dabas daudzveidības saglabāšanā 

 

LIFE “CoHaBit” projekta iesaistītie partneri 
Foto: S.Voskāne (oktobris, 2020) 

 

LIFE “CoHaBit” starptautiskajā konferencē “Piekrastes biotopu ilgtspējīga apsaimniekošana un 

aizsardzība” piedalījās projekta vadošie partneri no Carnikavas novada domes, Dabas aizsardzības 

pārvaldes, Rīgas novada domes, AS “Latvijas valsts meži”, biedrības “Baltijas krasti”. Kā arī citi 

interesenti no privātiem uzņēmumiem, izglītības iestādēm, organizācijām un citiem starptautiskiem 

LIFE projektiem, kā LIFE “Salinas” un LIFE “Lagoon Refresh”. 

 

Konferences ziņojums un vizuālie materiāli ir pieejami šeit. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCdKjwwuNC1o_jrXoOwtL3UQ
https://www.youtube.com/watch?v=gubD275NOtg
https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/aktivitates-un-rezultati/96-aktivitates-un-rezultati/183-publicitate-iesaistisana-pieredzes-parnesana-un-tiklosanas
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Uzdevums 3. Tīklošanās 

Sanāksmes ar iesaistītajām organizācijām 

 

Projekta iesaistītajiem partneru un citu interesentiem Carnikavas novada pašvaldībā 2017.gada 

9.augustā, norisinājās LIFE  CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” 

projekta uzsākšanas informatīvais seminārs un vienlaicīgi projekta uzraudzības  grupas sanāksme.  

Dalībnieki tika iepazīstināti ar LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” 

projekta mērķiem un  uzdevumiem, kā arī ar projekta komunikācijas stratēģiju, projektā paredzētajām 

biotopu saglabāšanas un atjaunošanas aktivitātēm. Tika apskatīta arī ārvalstu LIFE projektu pieredze 

un ieguvumi no biotopu apsaimniekošanas pasākumiem.  

 

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas LIFE atbalsta 

vienības, SIA „Rīgas meži”, Zemkopības ministrijas Meža departamenta, AS „Latvijas Valsts meži”, 

Rīgas brīvostas Vides dienesta, Pašvaldības aģentūras Carnikavas Komunālserviss, Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un Apstādījumu nodaļas, biedrības 

„Kalngalieši”, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas, Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas, 

un visi projekta partneri, kā arī vietējās biedrības un jebkurš interesents.  

 

Projekta informatīvā atklāšanas un uzraudzības grupas sanāksme 
Foto: A.Ģērmane (augusts,2017) 

 

2) Izstrādājot dabas parka “Piejūra” jauno dabas aizsardzības plānu, plānots tika iestrādāt dabas 

takas parka apmeklētājiem, tādējādi arī pārdomāti un saskaņoti organizējot sporta pasākumu 

(orientēšanās, nūjošana u.c.) kapacitāti dabas parkā. Lai apzinātu aktuālākos jautājumus saistībā ar 

sporta pasākumu organizēšanu, tika organizēta sanāksme, kurā piedalījās biedrības “Dabas draugi”, 

Jātnieku kluba “Erceni”, orientēšanās kluba “Kāpa”, “Auseklīši” un “Magnēts”, Latvijas SUP 

Federācijas, biedrības “Dog Sport Carnikava”, SIA “Perro un dēli”, Latvijas Dabas fonda, 

Carnikavas novada domes Pašvaldības policijas, “Carnikavas Komunālserviss” pārstāvji, projekta 

dalībnieki un Carnikavas iedzīvotāji. 



 
 

31  
 

Sanāksme sporta un rekreācijas pasākumu rīkotājiem 
Foto: L.Ose (aprīlis,2019) 

 

Sadarbība ar citiem projektiem  

 

Lai nodrošinātu projekta atpazīstamību, veiksmīgu norisi un sadarbību ar citiem projektiem, LIFE 

“CoHaBit”  piedalījās  19 organizētos pasākumos, tādos, kā: 

 

• LIFE15 kick-off meeting Agenda Nature and Biodiversity 

• CAP LIFE LAT organizētais pasākums "LIFE programs 15 years anniversary” 

• Dalība starptautiskā simpozijā “Izmaiņas zemes izmantošanas pārvaldības praksē” 

• LIFE+ projekta LIFE NAT programmas darbnīcā par pelēkājām kāpām  

• Dalība LIFE  “Ekosistēmu pakalpojumi” sabiedriskajos darbos 

• LIFE Nature + projekta LIFE NAT-PROGRAMME ietvaros rīkota semināra “Eiropas 

Savienības aizsargājamo upju un ezeru biotopu apsaimniekošana Latvijā”, dalība darbnīcā 

• Interreg Estonia-Latvia “Cross-Border Cooperation Programme", Igaunijā 

• CAP LIFE LAT Baltijas LIFE projektu seminārs “Baltic networking meeting 2017” 

• Zinātniski praktiskā konferencē “Ķemeru Nacionālā parka pirmie 20” 

• CAP LIFE LAT rīkotajā informatīvajā seminārā 

• Tikšanās ar CAP LIFE LAT projekta komandu par LIFE programmu īstenošanu Bulgārijā 

• Latvian Green Movement, prezentācija par Latvijas kāpām 

• CAP LIFE LAT seminārs par komunikācijas aspektiem LIFE programmās 

• CAP LIFE LAT seminārs par ārpakalpojumu iepirkumu veikšanas procedūrām LIFE 

projektos 

• Latvijas Dabas Fonda rīkotajā seminārā par ainavu plānošanu un attīstību, Valmierā 

• Prezentācija “Jūrtaka” seminārā, Carnikavas novadā 

• CAP LIFE LAT Baltijas LIFE projektu seminārs “Baltic networking meeting 2018” 

• CAP LIFE LAT Baltijas LIFE projektu seminārs “Baltic networking meeting 2019” 
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• CAP LIFE LAT seminārs LIFE Latvijas projektiem 

 

Projektā radītie publicitātes materiāli tika izmantoti arī kā reprezentatīvi materiāli, lai veicinātu 

projekta un dabas parka “Piejūra” atpazīstamību.  

 

Dalība starptautiskās mācību vizītēs: 

• LIFE+ FLANDRE “Coastal Dunes and Sandy Beaches” starptautiskajā darbnīcā, Francijā  

• Kuršu kāpu nacionālajā parkā, lai dalītos pieredzē, īstenojot uz vides aizsardzību un 

atjaunošanu vērstus projektus, kā arī lai smeltu jaunas zināšanas, iepazīstot lietuviešu kolēģu 

pieredzi krasta erozijas mazināšanas darbos. 

Gūtā pieredze un atziņas apkopotas nodevumā “Consolidated report from 2 study visits” 
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Pielikumi 
1.pielikums. Kāpu apsaimniekošana un pārvaldība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai dabas parkā 

“Piejūra” 
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2.pielikums Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” 
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3.pielikums. Krasta nogāzes virsūdens daļas izmaiņas dabas parkā “Piejūra” 1990-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36  
 

4.pielikums Talkas “Zaļās pilsētas zaļākai nākotnei” dienas kārtība 
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5.pielikums 

Aicinājums uz demonstrācijas vietas atklāšanas pasākumu “Vakarbuļļu dabas diena” 2020.gada 

2.jūlijā 
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6.pielikums 

Uzaicinājums piedalīties demonstrācijas atklāšanas pasākumā Carnikavā “Carnikavas dabas diena” 
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7.pielikums 

Aicinājums Jūrasleju pļavu zemes īpašniekiem un interesentiem piedalīties sanāksmē 
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8.pielikums 

Aicinājums uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu Carnikavā 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


