
Atceries!  
TU un ES — mēs abi esam ekosistēmas daļa. Dabas parka veselība saistīta ar Tavu labklājību!

Vesels dabas parks – vesels TU!

Esmu ĶĒRPIS JŪRIS un dzīvoju dabas parkā „Piejūra” 

Šeit sastopama liela dabas daudzveidība:
 pludmale un priekškāpas
 mežainas kāpas 
 piejūras pļavas

DARBĪBAS,  
KAS KAITĒ

Piesārņojums – atkritumi pludmalē 
un mežā 

Kāpu izbraukāšana ar auto vai 
citiem transportlīdzekļiem

Ogu un sēņu lasīšana,  
bojājot zemsedzi 

Ugunskuru kurināšana un telšu 
celšana kāpās, ārpus labiekārtotām 
atpūtas vietām

Pārvietošanās ar motorlaivu 
Garezeros un Ummī.
Peldēšanās Ummī

Dārza atkritumu izmešana dabas 
parka teritorijā

Ja vēlies kļūt par dabas pētnieku, piedalies akcijā „PĒTI DABU PATS!”
Vairāk informācijas meklē http://baltijaskrasti.lv

Plakāts izveidots Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta Nr. 1-08/221/2017 “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros.  
Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti”. 

KO VARI  
DARĪT?

Izmet atkritumus tiem paredzētā urnā 
vai vislabāk – paņem tos sev līdzi!

Transportlīdzekli novieto stāvvietā 
un dodies pastaigā kājām!

Sēnes griez ar nazi!
Ogas ievāc ar rokām!

Cel telti un kurini ugunskuru tam 
paredzētās vietās!

Nepeldies Ummī no 1. jūnija līdz 
15. augustam – izvēlies peldi jūrā 

vai Garezeros!
Ezeros pārvietojies ar airu laivu! 

Nodod dārza atkritumus to 
apsaimniekotājam vai veido 

kompostu savā dārzā!

TAVI 
IEGUVUMI

Tīra vide, kurā patīkami atrasties

Neizbraukātas kāpas - daudzveidīgāks 
augājs un skaistāka ainava

Vairāk ēdamu labumu mežā

Veselīgas, augiem bagātas kāpas un 
ainaviskāks mežs

Esi nopeldējies un saglabājis 
mājvietu retiem ezeru augiem

  Sakoptas mežmalas, dabas parkā 
neieviešas citzemju sugas

Par dabas parku mums jārūpējas kopā!
Esmu uzskaitījis galvenās lietas, kas svarīgas, lai tas būtu VESELS! 

Zīmējumi: Daiga Segliņa un Zane Dālmane
Salikums: SIA MASTERPRINT

VAI ZINĀJI?
Dabas parks “Piejūra” iekļauts 

Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 
teritoriju tīklā NATURA 2000.  

Tas nozīmē, ka dabas parks ir svarīgs  
ne tikai Tev un man, bet arī visai 

Eiropai!

VESELS DABAS PARKS – 
VESELS TU!

 vecupes
 purvi
 ezeri


