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LPPA darbības posmi 

 I posms – «ugunsgrēku» dzēšana (Peldvietas, sodīšana, 

teritorijas plānošanas jautājumi, kāpu izbraukāšana u.c.)  

 II posms – «pamatu veidošana» (Piekrastes attīstības 

pamatnostādnes, Piekrastes kā nacionālas vērtības 

atzīšana) 
 

 Sākas III posms – «īstenošanas posms» - 

Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā 

plānojuma izstrāde, EU fondu finansējums 

kompleksu vietu attīstībai, zemes 

pārvaldības likuma ieviešana, u.c. 

 



Piekrastei aktuālo jautājumu 

virzība – ES fondi Piekrastei 

 

 Noraidošs EK un FM viedoklis par Piekrastes 

aktivitāti nākamajam ES fondu periodam 

2013.gada nogalē 

 Koalīcijas grupas lēmums apvienot divas aktivitātes 

un specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. Saglabāt, 

aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu izveide, nododot to KM vadībai  

 

 



Piekrastei aktuālo jautājumu 

virzība – ES fondi Piekrastei 
 

 LPPA Valdes tikšanās ar Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriem E.Sprūdžu un 

R.Naudiņu, tikšanās FM ar A.Eberhardu 

 VARAM, KM un FM vairākkārtējas sarunas  

 ministru līmenī – R.Naudiņa, D.Melnbārdes - 

vienošanās par SAM 5.5.1. projektu atlases veikšanu II 

kārtās un ES fondu atbalsta proporcionālu sadali SAM 

ietvaros – Piekrastei indik. 15 mil. EUR, izņemot Rīgu  

 

 

 



Piekrastei aktuālo jautājumu 

virzība – ES fondi Piekrastei 
 

 VARAM, KM un FM vairākkārtējas sarunas  

 Valsts sekretāru un to vietnieku līmenī saruna 

par Piekrastes publisko infrastruktūras tematisko 

plānojumu – pamatu ES fondu saņemšanai 

SAM 5.5.1. Piekrastē 

 

 

 



Piekrastei aktuālu jautājumu 

virzība – Zemes pārvaldības 

likums ZPL 

 

 Zemes pārvaldības likums ir pieņemts 

Saeimā, stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī 

 Pašvaldība – jūras piekrastes ūdeņu un 

piekrastes sauszemes daļas tiesiskais 

valdītājs 

 
 



Turpmākā darbība 
 

  Piekrastes publiskās infrastruktūras 
tematiskā plānojuma izstrāde un 

Jūras telpiskā plānojuma izstrādes 

uzsākšana, LPPA dalība to izstrādē 

un apspriešanā 

 

• Igaunijas – Latvijas projekts Piekrastes un 

jūras plānošana 

 



Citas turpmākās darbības 

līnijas  

• Starptautiskās sadarbības attīstība 

• Uzaicinājums sadarbībai no 

organizācijas Zenstrom Philantropies, 

Race for the Baltic – seminārs Latvijā 

martā par Baltijas jūras ūdens kvalitāti 

un ekonomiskajiem ieguvumiem,  

balstoties uz Bostonas konsultācijas 

grupas pētījumu  

 

 

 



Turpmākās darbības līnijas  

Jautājumi saistībā ar tūrisma, 

kūrortu un rekreācijas attīstību 

Piekrastē 

 

 …. 



Turpmākā LPPA darbība 

 

• LPPA izaicinājums 

• Pašvaldību interešu 

saskaņošana, t.sk. tematiskā 

plānojuma ietvaros,  piekrastes 

kā nacionālas vērtības attīstībai 
 

 

 



LPPA loma 

• Piekrastes pašvaldību politiskā 

pārstāve  

• Piekrastes interešu lobijs  

• Jaunu risināmu jautājumu 

rosinātāja 
 



Paldies! 


