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Konference "Aktualitātes piekrastes plānošanai un attīstībai: projektu aktivitātes, rezultāti un rīki" tiek finansēta
no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Jūras telpiskajā plānošanā
iesaistīto pušu un lēmumu pieņēmēju kapacitātes stiprināšanai (Capacity4MSP)(Nr. #C009) līdzekļiem

Pirms konferences saņemtie
jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes (1)
• Kā veicas ar piekrastes tematiskā plānojuma ieviešanu? Kas ir
galvenie šķēršļi/+ procesā? Kāpēc konsekventi neieviešam
ieplānoto?
• Atbilde:
• Piekrastes plānojuma ieviešana turpinās un tā ieviešanā ir daudzas
iesaistītās institūcijas, visas piekrastes pašvaldības.
• Ir vairāki uzdevumi un brīvprātīgās iniciatīvas, kuru ieviešana nav
raita, bet tam ir objektīvi iemesli. Viens no šķēršļiem ir finansējuma
trūkums, kas ir atkarīgs no ārējiem faktoriem.
• Visplašākā informācija par Piekrastes plānojuma ieviešanu līdz
2020. gadam pieejama informatīvais ziņojumā "Par Valsts ilgtermiņa
tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās
infrastruktūras attīstībai īstenošanas 2016.-2019.gadā starpposma
novērtējumu" http://polsis.mk.gov.lv/documents/6691

Jautājumi un atbildes (2)
• Vai un kad plānotas izmaiņas likumdošanā par zaudējumu
kompensācijām zemju īpašniekiem par zemes izmantošanas
ierobežojumiem, kas rodas gadījumos, kad Dabas skaitīšanas
projekta laikā (vai citādi) īpašumā konstatēti aizsargājami biotopi?
• Atbilde:

• Ja ar teritorijas plānojumu tiek noteikti ierobežojumi
saimnieciskajai darbībai krasta kāpu aizsargjoslā (piemēram,
kempinga izveides ierobežojumi ārpus īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām), to zemes īpašniekiem nekompensē.
• Ierobežojumi krasta kāpu aizsargjoslā ir noteikti visas sabiedrības labā (atbilstoši
Aizsargjoslu likumam), un tas ir tāds pats ierobežojums kā ūdensteču
aizsargjoslas.

Jautājumi un atbildes (3)
• Informācija par pieejamo finansējumu piekrastes attīstības
projektiem pludmales areālā: infrastruktūras uzlabošana pludmalē,
konteinertipa tualešu un dušu izvietošana, ar to saistīto
inženierkomunikāciju izbūve, zaļo zonu/parku/skvēru
labiekārtošana..
• Atbilde:
• Finansējums attīstībai ir pieejams no dažādiem avotiem:
• LVAF atbalsts
• EJZF finansējums
• Pašreiz Kohēzijas programmas 2021.-2027. gadam projekta ietvaros
plānots pašvaldību pasākumu investīcijas ieguldīt tikai pilsētu
funkcionālajās teritorijās SAM 2.3.1. un SAM 5.1.1. ietvaros piesakoties
projektu konkursos
• Pašvaldību budžets
• Valsts aizdevumi pašvaldību investīcijām (atbilstoši nosacījumiem)

Jautājumi un atbildes (4)
• Par sadarbību, finansējumu un stratēģiju - Piekrastes pašvaldību
izaicinājumiem par publisko piekļuvi pludmalei un jūrai
caur/šķērsojot Piejūras dabas parka teritoriju, šo DP teritoriju
uzturēšana, apsaimniekošana un publisko autostāvvietu
infrastruktūras izveidošana un uzturēšana.
• Atbilde:
• Dabas parka «Piejūra» (un citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju)
apsaimniekošanas jautājumos aicinām pašvaldības konsultēties ar
Dabas aizsardzības pārvaldi.

Turpmākie soļi

Turpmākie soļi (1)
• VARAM turpinās piekļuves jūrai datu precizēšanu un publicēs
piekrastes datus ģeoportālā «geolatvija.lv»
• VARAM strādā pie jauniem projektiem, kas sakrīt ar Jūras
plānojuma un piekrastes plānojuma mērķiem un kuru rezultāti
noderēs abu plānojumu starpnovērtējuma ziņojumu sagatavošanā
• VARAM plāno izveidot Jūras un piekrastes plānošanas
koordinācijas grupu
• Pēc konferences VARAM sūtīs vēstuli valsts institūcijām,
pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ar lūgumu delēģēt
pārstāvi dalībai koordinācijas grupā

Turpmākie soļi (2)
• Koordinācijas grupas ietvaros skatāmie jautājumi:
➢ Sadarbība Jūras plānojuma starpnovērtējuma ziņojumam
nepieciešamās informācijas sniegšanā, lai to virzītu uz MK
2023.gada nogalē
➢ Piekrastes plānojuma īstenošana un informācijas sniegšana
Piekrastes plānojuma starpnovērtējuma ziņojumam. Būs
nepieciešams institūciju un pašvaldību atbalsts informācijas
apkopošanai, tai skaitā, pašvaldību ieguldījumi piekrastē, sākot
no 2020.gada.
➢ Augstākās bangas robežas jautājumi*
➢ Jūras piekrastes ūdeņos līdz 2 km no krasta plānošana un
izmantošana*
*Atbilstoši grozījumiem Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
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