
Projekta «LIFE CoHaBit» 
komunikācijas stratēģija

Projekta atklāšanas seminārs

Carnikavas novada dome, Alternatīvas aprūpes centrs «Pīlādzis»



Dabas parka “PIEJŪRA” DABAS 
AIZSARDZĪBAS PLĀNA 
Mērķis 3.2.5.: Informēt un izglītot 
sabiedrību par parka dabas 
vērtībām  

3.2.5.1. Informācijas stendu uzstādīšana 
un uzturēšana

3.2.5.2. Informācijas un dabas parka 
informatīvo zīmju izvietošana un 
uzturēšana

3.2.5.3. Informatīvo materiālu izdošana

3.2.5.4. Bukleta par ĪADT Rīgā 
sagatavošana un izdošana

3.2.5.5. Semināru organizēšana

3.2.5.6. Video materiāla sagatavošana 

3.2.5.7. Pārvietojamu informācijas 
materiālu sagatavošana un izvietošana 
mācību iestādēs un organizācijās

3.2.5.8. Regulāra informēšana par dabas 
parku “Piejūra” saziņas līdzekļos (presē, 
TV, radio) 

3.2.5.9. Dažādu sabiedrības grupu 
iesaistīšana dabas parka 
apsaimniekošanas pasākumos un akcijās

3.2.5.10. Izziņas taku ierīkošana un 
uzturēšana

3.2.5.11. Zemes gabalu īpašnieku un 
lietotāju iepazīstināšana ar dabas parka 
“Piejūra” zonējumu un dabas aizsardzības 
un apsaimniekošanas pasākumiem

Projekta «LIFE CoHaBit» komunikācijas
stratēģijas mērķis:

• uzlabot zināšanas par piekrastes
biotopu saglabāšanu, atjaunošanu
un ilgtspējīgu atjaunošanu dabas
parkā «Piejūra»

• veicināt zināšanos integrēšanos
plānošanas un pieņemšanas
procesos

E1: Interaktīvas platformas un vizuālie rīki
E2: Informēšana un izplatīšana
E3: Iesaistīšanās veicināšana,

informācijas un pieredzes nodošana



Komunikācijas aktivitāšu mērķi: 

Mērķi Rezultāti

• Identificēt iesaistītās puses, 
mērķauditoriju, veicināt 
partnerību

• Pārliecināt mērķauditorijas, 
izceļot Eiropas Savienības 
nozīmes piekrastes biotopu un 
sugu aizsardzības un 
apsaimniekošanas pasākumu 
vērtību

• Izplatīt zināšanas par projektā 
izstrādāto metodiku, 
rekomendācijām visos 
sabiedrības līmeņos

• Sabiedrības zināšanu 
pieaugums

• Vides apziņas 
uzlabošanās

• Pozitīva attieksme 
pret projektu un tā 
aktivitātēm

• Ietekme uz reģionālo, 
nacionālo un Eiropas 
politiku



Komunikācijas aktivitātes 
Interaktīvās platformas un vizuālie instrumenti (E1)

Projekta mājas lapa un sociālie tīkli: 

    http://www.dabasparkspiejura.lv/index.php/lv 



    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/?fref=ts 

       https://twitter.com/DPiejura 



Interaktīvās platformas un vizuālie 
instrumenti (E1)

• Mobilās lietotnes izveide

• Dokumentālā filma

(3 epizodes / 10-12 min.)

• Video klipi par
aktivitātēm, kas
norisinājās projekta
demonstrācijas vietās

• You Tube konts



Sabiedrības informēšana un informācijas 
izplatīšana (E2)

Komunikācijas plāna radīšana:

Projekta vizuālais noformējums: logo un prezentāciju veidnes

Informācijas zīmes (60) un dēļi (10) 

Roll - Up stendi (2)

QR kods

Informatīvo materiālu radīšana:

Ievada buklets

Buklets par projekta vietām un 

infrastruktūru apmeklētājiem;

Izdales materiāli (give- away)



Sabiedrības informēšana un informācijas 
izplatīšana (E2)

Laimaņa atskaite

(Layman`s report)

Publicitātes
materiāli –
preses relīzes,
raksti,
zinātniskie
raksti, intervijas
radio un
televīzijā

Dabas parka
«Piejūra» vides
izglītības centra
izveide



Sabiedrības informēšana un informācijas 
izplatīšana (E3)

Prezentācijas zinātniskajās konferencēs

Izglītojoši un izpratni veicinoši 
pasākumi skolās:

http://www.eugreenweek.eu/partner-events/outdoor-awareness-
raising-events-children-students-carnikava
13.05.2017. «Meža olimpiāde» Carnikavas pamatskolā

20.04.2017. Izzinoša ekskursija skolēniem  
DIC «Meža māja» ekspertes A. Balandiņas 
vadībā ar tēmu «Ko ikdienā nepamanām  
piekrastē un kāpu mežā»

http://www.eugreenweek.eu/partner-events/outdoor-awareness-raising-events-children-students-carnikava


Sabiedrības informēšana un informācijas 
izplatīšana (E3)

Sezonas atklāšanas un sezonas slēgšanas pasākumi, kāpu aizsardzības dienas

13.05.2017. http://life-25.eu/season-opening-event-in-vakarbulli-2/
Kopīga talka Vakarbuļļos, kur veikti pļavas atjaunošanas darbi

http://life-25.eu/season-opening-event-in-vakarbulli-2/


Sabiedrības informēšana un informācijas 
izplatīšana (E3)

Projekta iegūto rezultātu 
izplatīšana citās piekrastes 
pašvaldības

Demonstrāciju vietu atklāšanas 
pasākumi Vakarbuļļos, Mangaļos, 
Garciemā

Izglītojošie pasākumi privāto zemju 
īpašniekiem

Apmācību cikls dabas parka 
«Piejūra» gidiem

Noslēguma konference un 
pieredzes apmaiņa

Demonstrācijas vieta – Garciema piekraste

Pieredzes gūšana Eiropas Savienības LIFE programmas LIFE13 ENV/LV/000839 projekta “Ekosistēmu un to sniegto 
pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi)



Paldies par uzmanību!

Gundega Ulme
Projekta LIFE CoHaBit vadītāja
Carnikavas novada dome
e-pasts: gundega.ulme@carnikava.lv 


