
 

 

 

     

Talka Jaunķemeros 

Datums: 2018. gada 2. maijs, trešdiena. 

Sākums: plkst. 10:30. 

Pulcēšanās vieta: pie restorāna “Neptūns” stāvlaukuma (Jūrmala, Jaunķemeri, Jaunķemeru ceļš 1 
skat. http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=sanbzj&centerx=473086.61194344785&centery=6314578.124107623&zoom=0&layer=map&ls=o . 

Talkas dalībnieki: Pumpuru vidusskolas 10. klases skolēni, Jūrmalas pilsētas domes, Dabas aizsardzības 
pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas un projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” darbinieki. 

Talkošanas vieta: no Jaunķemeru ceļa līdz Jaunķemeru glābšanas stacijai (Brīzes iela). 

Darba aprīkojums un apģērbs: darba rīki un darba cimdi tiks nodrošināti. Apģērbu iesakām izvēlēties 
atbilstoši laikapstākļiem, vēlami slēgtie apavi. Ja ir iespējams, aicinām ierasties ar saviem darba cimdiem 
(vēlams izturīgi ar stingru plaukstas pārklājumu), dārza šķērēm! Iesakām savām vajadzībām paņemt arī dzeramo 
ūdeni. 

Talkas mērķis: praktiskas vides izglītības aktivitātes piekrastes biotopu – kāpu, mežaino piejūras kāpu 
kvalitātes uzlabošanai Jaunķemeros. 

Paredzētie darbi: 
 svešzemju augu sugas krokainās rozes Rosa rugosa izplatības ierobežošana kāpās; 
 kārklu pinumu veidošana, lai veicinātu piekrastes kāpu atjaunošanos un virzītu apmeklētāju plūsmu; 
 kāpu un meža sakopšana, izvācot apmeklētāju atstātos atkritumus; 
 zīlīšu un mušķērāju būrīšu izgatavošana un uzstādīšana. 

Dienaskārtība 

10:30-10:45 

Projekta “LIFE Ekosistēmu 
pakalpojumi” un un Jūrmalas pilsētas 
domes pārstāvja uzruna 

Stāsts par piekrastes aizsardzības nozīmību un 
projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” paveikto 
Jaunķemeros un Jaunķemeru Zilā karoga pludmales 
apsaimniekošanu 

10:45-10.55 Darba pienākumu sadale  

11:00-13.00 
Piekrastes biotopu sakopšanas darbi Materiālu sagatavošanu nodrošina un darbus 

koordinē projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” 
un Jūrmalas pilsētas domes pārstāvji 

13:00-13:10 
Darbu pabeigšana, apkārtnes sakopšana  Talkas laikā savāktos atkritumu, izņemtās rozes un 

atlikumus no kārklu pinumu pīšanas izvešanu 
nodrošina Jūrmalas pilsētas dome 

13:20-13:50 
Pusdienas talciniekiem  
(pie Jaunķemeru glābšanas stacijas) 

Pusdienas nodrošina projekts “LIFE Ekosistēmu 
pakalpojumi” 

13:50–15:00 
Putnu būrīšu izgatavošana un 
uzstādīšana 

Materiālus un darba vadīšanu nodrošina Dabas 
aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā 
administrācija 

 

Kontaktinformācijai: Everita Zaķe-Kļaviņa, projekta koordinatore 
e-pasts: everita.zake-klavina@daba.gov.lv, tel.: 29247028 



 

 

 

     

Talka tiek rīkota 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) ietvaros sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi. Projektu “LIFE Ekosistēmu 
pakalpojumi” līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.  
 

Papildus informācija 

Projektā „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ir izstrādāta ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodika, 
kura aprobēta divās piekrastes pilotteritorijās - Jaunķemeros un Saulkrastos. Abas pilotteritorijas izvēlētas, jo 
tās ir bioloģiski vērtīgas un sargājamas gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, kā arī būtiskas visai 
piekrastei no ekonomiskā, kultūras un estētiskā aspekta. Jaunķemeru pilotteritorijā ietilpst nozīmīga dzīvotne jeb 
biotops – mežainās piejūras kāpas. Plašāka informācija par Jaunķemeru pilotteritoriju, tajā veikto ekosistēmu 
pakalpojumu kartēšanu un novērtēšanu, kā arī citiem projekta izstrādātajiem materiāliem skatāma mājas lapā 
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/, sadaļās „Ekosistēmu pakalpojumi” un „Rezultāti un publikācijas”. 

Zilais karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan 
pašvaldību un vides institūciju vidū. Šobrīd Zilā karoga programmā ir iesaistījušās 45 pasaules valstis ar vairāk 
kā 4000 peldvietām un jahtu ostām, tai skaitā Latvija. Latvijā Zilā karoga programmu administrē Vides 
izglītības fonds. Jūrmala Zilā karoga programmā ir iesaistījusies kopš 2000. gada. 

Jūrmalas pilsētas Rīgas līča piekrastē 24 km garumā ir 11 peldvietas, no kurām sešas - Jaunķemeru, 
Mellužu, Dubultu, Majoru, Dzintaru, un Bulduru peldvietas līdz šim ir saņēmušas Zilo karogu, kas apliecina 
33 kritēriju izpildi peldūdens kvalitātes, vides izglītības, drošības un ilgtspējīgas apsaimniekošanas kategorijās. 
2017. gada peldsezonā pirmo reizi Zilais karogs piešķirts arī Jūrmalas jahtu ostai. 

Pēc Zilā karoga peldvietu skaita Jūrmalas pilsēta ir līderis balvas saņemšanā Latvijā un Baltijas valstīs. 
Zilā karoga balvu piešķir uz vienu sezonu. Peldsezonas ilgums ir no 15. maija līdz 15. septembrim. 
 2018. gada sezonā Jūrmalas pilsēta Zilā karoga balvas saņemšanai ir izvirzījusi septiņas Rīgas līča 
piekrastes peldvietas un vienu jahtu ostu. 
 

http://ekosistemas.daba.gov.lv 

 

https://www.facebook.com/ekosistemas 

 

https://twitter.com/ekosistemaslv 

 http://www.videsfonds.lv/lv/zilais-karogs  

 https://www.jurmala.lv/lv/  


