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Piekrastes plānojuma izstrāde 

• Izpildes termiņš - 2015. gada 30. decembris 

• Izstrādātājs atbilstoši iepirkuma Nr. 
VARAM2014/19 rezultātiem ir SIA “GRUPA93”. 

• Plānojuma izstrāde uzsākta 2014. gada 
novembrī 

• Kurzemes un Rīgas plānošanas reģioni izstrādā 
Cilvēku drošības un glābšanas plānu, kas tiks 
iekļauts plānojumā 



Plānojuma 
teritorija 

• Pilsētas, novadu 
teritoriālā iedalījuma 
vienības  (pagasti), kas 
robežojas ar jūru 

• Baltijas jūras akvatorijas 
daļa līdz 2 km 
attālumam no jūras 
krasta līnijas 
(pamatojoties uz ZPL) 

 

 

 

 



 



Plānojuma saturs 
1. Ievads 
2. Plānojuma stratēģiskais ietvars, t.sk. attīstības tendences, 

stratēģiskie mērķi un galvenie attīstības virzieni, programma 
stratēģisko mērķu sasniegšanai.  

3. Plānojuma risinājumi:  
a) Publiskās infrastruktūras tīkla koncepcija un kartoshēma/s;  
b) Kompleksi attīstāmo vietu attīstības plāni; 
c) Ilgtermiņa investīciju programma visai Plānojuma teritorijai. 

4. Plānojuma vides pārskats 
5. Plānojuma īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 

(monitoringa) koncepcija 
6. Plānojuma kopsavilkums 
7. Plānojuma pielikumi 

 



Sadarbības organizatoriskais modelis 



Izpildītāja komanda 
 

Plānojuma projekta vadītājs: Neils Balgalis 
 

 

Eksperti:  

Teritorijas attīstības plānošanas speciālists: Sarmīte Lesiņa 

 

Teritorijas attīstības plānošanas speciālisti :  

detālplānošanā:  Lolita Čače, Diāna Zalāne  

 

ĢIS speciālisti, kartogrāfi :  

Viesturs Laiviņš, Ronalds Krūmiņs 

 

 

 

 

 



Izpildītāja komanda 
Eksperti  

Sociāli – ekonomisko ietekmju izvērtējuma eksperti:  

Līga Ozoliņa, Jurijs Kondratenko 

 

Eksperts ģeoloģijā: 

Andis Kalvāns 

 

Tūrisma attīstības eksperts :  

Andris Klepers 

 

Vides eksperts  

Marita Nikmane 
 

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperts 

Māris Laiviņš 

Sabiedrības un mērķa grupu iesaistes speciālists: 

 Kristīne Casno 

 

 



Kartogrāfi, komunikāciju speciālisti, u.c. pārējie tehniskā atbalsta speciālisti 

TELPISKĀS 

PLĀNOŠANAS 

GRUPA 

Teritorijas attīstības 

plānošanas speciālists 

STRATĒĢISKĀ IETVARA GRUPA  

Teritorijas attīstības 

plānošanas speciālists 

(papildus) 

PĒTNIECĪBAS 

GRUPA 

STRATĒĢISKĀ 

IVN GRUPA 

INVESTĪCIJU 

PLĀNOŠANAS 

GRUPA 

Teritorijas attīstības 

plānošanas speciālists, 

arhitekts  

Teritorijas attīstības 

plānošanas speciālists, 

arhitekts (papildus) 

Eksperts ģeoloģijā  
(ar pieredzi jūras krasta 

procesu pētīšanā) 

Vides eksperts ar 

pieredzi SIVN izstrādē 

Sociālekonomisko 

procesu eksperts 

Eksperts ģeoloģijā 
(ar pieredzi jūras krasta procesu 

pētīšanā) (papildus) 

Sociālekonomisko procesu 

eksperts (papildus) 

Tūrisma attīstības 

eksperts  

Tūrisma attīstības eksperts  

(papildus) 

Vides eksperts ar pieredzi 

SIVN izstrādē (papildus) 

Sugu un biotopu 

aizsardzības jomas 

eksperts 

Plānojuma projekta 

vadītājs 

Sabiedrības un mērķa 

grupu iesaistes speciālists 
Ģeogrāfisko informācijas 

sistēmu (ĢIS) speciālists 
ĢIS speciālists (papildus) 



Darba izpildes gaita 
Nodevums Termiņš Nodevumā iekļautais materiāls Gads 

1. nodevums 2014. g. decembris Metodikas 
Precizēti: Darba izstrādes 
kalendārais plāns, izvērsts 
Plānojuma saturs, norādot 
izpildītājus, Sabiedrības līdzdalības 
plāna projekts un apmeklētāju 
radītās antropogēnās slodzes 
noteikšanas metodika. 

2014. 

2. nodevums 2015. g. maijs Plānojuma Darba redakcija, ietverot 
ievada, stratēģiskā ietvara, vides 
pārskata, uzraudzības un 
novērtēšanas koncepcijas projektus, 
priekšlikumus attīstāmām vietām 

2015. 

3. nodevums 2015. g. septembris Plānojuma 1. redakcija un  
Vides pārskats  

2015. 

4. nodevums 2015. gada  
31. decembris 

Plānojuma Pilnveidotā redakcija 
(saskaņota un atbilstoši koriģēta) 

2015. 



Plānotā saziņa 
• projekta web lapa:  www.grupa93.lv/piekraste  
• regulāra aktuālā Informācija interneta vidē: www.varam.gov.lv,  plānošanas 

reģionu, vietējo pašvaldību interneta vietnēs 
• Preses relīzes ziņu aģentūrām (vismaz 4 relīzes) 

• Informācijas laikrakstos („Latvijas Vēstnesis”,  „Latvijas avīze”, vietējos pašvaldību 
izdevumi) 

 
• Sanāksmes :  

– darba sanāksmes ar Pasūtītāju ( 1x mēnesī), 
– darba sanāksmes ar Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupu (katrā no darba 

posmiem), 
– darba  tikšanās katrā  vietējā pašvaldībās (tuvākā  darba posmā, janvāris) 
 

• Individuālas darba tikšanās (intervijas) valsts institūcijās un pašvaldībās, 
 

• Publiskās apspriešanas sapulces : 
– LR VARAM  (institūciju seminārs) 
– lielākajās pilsētās (Rīga,  Jūrmala, Ventspils, Liepāja)   
– vietējās pašvaldībās, grupējot pa piekrastes  daļām ( Vidzemes jūrmala,  Rīgas 

jūras līča R daļa, Kurzemes piekrastes D daļa, Kurzemes piekrastes Z daļa)   

• sabiedrisko organizāciju platformas:  www.lps.lv, www.balstijaskrasti.lv,  
+ sociālie tīkli 

 

http://www.varam.gov.lv/
http://www.lps.lv/
http://www.balstijaskrasti.lv/


Paldies par uzmanību! 

Kontaktpersonas:  

Mārtiņš Grels (VARAM): 29106061, e-pasts: martins.grels@varam.gov.lv 

Sarmīte Lesiņa (Grupa93): 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv 


