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Ko ņemam vērā?  

Piekrastes telpiskās plānošanas pamatnostādnes 

 

Mērķis: 

Piekraste - ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā 
klimata pārmaiņu ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvu 
infrastruktūru un tiek īstenota laba pārvaldība 

 

Uzdevumi kvalitatīvas piekrastes infrastruktūras 
izveidošanai: 

Ņemot vērā ilgtermiņa prognozi par klimata pārmaiņu ietekmi 
piekrastē un ainavas, nacionālā līmenī sadarbībā ar 
piekrastes pašvaldībām: 

 -  noteikt vietas, kur jāattīsta piekrastes infrastruktūra 

 -  uzsākt piekrastes infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu,   
pirmkārt, nacionālajā līmenī noteiktajās vietās  
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Rucavas novads  - 21.4 km 

Pape 

“Dzintarvēju” ēkas atjaunošana daudzfunkcionālai 

 izmantošanai 

 pludmale  

 skulptūru parks par 

 zvejniecību un jūrniecību  

 jahtu piestātne  
 
 
Ceļa uz Papi   
rekonstrukcija 
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Nīcas novads – 23.8 km 

Bernāti  
dabas takas, autostāvlaukums 
 
Jūrmalciems   
laivu bāze 
 
Pērkone    
ceļš uz Reiņu laivu bāzi 
zvejniecības tradīcijas 
 
Eirovelo 13  
Liepāja - Nīca 
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Liepājas pilsēta – 17.4 km  

 
 

Kungu kvartāls  
Pētera I namiņa, folkloras centra “Namīns” restaurācija 
daudzfunkcionālai izmantošai 
 
Liepājas vēsturiskais centrs  
tematiskā plānojuma 
“Liepājas pilsētas pludmales 
un piekrastes attīstība” 
īstenošana  
pilnveidojot infrastruktūru 
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Grobiņas novads – 2.5 km  

Šķēdes ciems  
 
skatu tornis, aktīvās atpūtas parks 
  
Eirovelo 13 savienojums 

 
Savienojums ar  
valsts ceļu P111 
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Pāvilostas novads – 46.1 km 

Pāvilosta  

novadpētniecības muzejs un apkārtne   
 

 

 

 

 

 

 

 

Vērgales muiža 

kompleksa atjaunošana, ietverot parku, daudzfunkcionālai 
izmantošanai 
 

 
7 



Ventspils novads – 92.2 km 

Irbes upes šķērsojums 
Lielirbes, Mazirbes savienojums 
tilts, stāvlaukums  
 
Liepene  
stāvlaukums  populārā  
apmešanās vietā  
 
Užavas ieteka  
stāvlaukuma paplašināšana 
ceļš uz Užavas bāku 
 
Jūrkalne  
infrastruktūras pilnveide suitu 
tradīciju kopšanai 
 
dabas un atpūtas parka 
ierīkošana un labiekārtošana 
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Ventspils  pilsēta – 12.0 km  
 

Piejūras brīvdabas muzejs 

multifunkcionālas ēkas celtniecība pastāvīgas ekspozīcijas 
izveidei un krājumu glabāšanai  

laivu, zvejas kuteru, kuģu vraku un enkuru ekspozīcijas 
pilnveide, atjaunošana 

šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijas paplašināšana un Mazirbes 
stacijas preču noliktavas pārcelšana 
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Dundagas novads – 36.3 km 

Kolkas ciems   
Ēkas "Pastnieki” rekonstrukcija 
Daudzfunkcionālai izmanotošanai  
teritorija pie Kolkas Tautas nama 
 
Mazirbe 
peldvieta 
 “Tautas nams –Jūrskola- 
Zembahi” 
 
Sīkrags  
pievadceļš 
Pitrags  
autostāvlaukums 
Saunags  
pašvaldības ceļš 
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Rojas novads – 42.0 km 

Roja  
zvejniecības muzejs, skatu tornis, stāvlaukumi,  
glābšanas dienests, pludmale, piestātne, estrāde, baznīca 
 
Aizklāņi  
stāvlaukums (UD), telšu vietas, nojumes, nobrauktuves 
 
Valgalciems  
stāvlaukuma labiekārtojums (UD) 
nobrauktuve  
 
Kaltene  
stāvlaukums (UD), nobrauktuve,  
baznīca 
 
Ģipka  
stāvlaukuma labiekārtojums (UD),  
nobrauktuve  
 
Melnsils  
klubs, nobrauktuve  
 
UD – universālais dizains 
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Mērsraga novads – 14.7 km   

Upesgrīva  
stāvlaukumi, nobrauktuve, piestātne 
 
Upesgrīvas - Mērsraga savienojums 
  
Mērsraga bāka 
nobrauktuve, laipa UD, stāvlaukums, 
 piestātne  
 
Svētmeitas akmens 
piekļuves uzlabošana  
  
Engures - Mērsraga novadu robeža 
nobrauktuve  
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Engures novads -46.7 km 

Klapkalnciems  
stāvlaukums 
parka labiekārtošana, estrāde 
 
Apšuciems  
nobrauktuve  
 
Plieņciems  
nobrauktuve, pludmale 
 
Ķesterciems  
stāvlaukums, nobrauktuve,  
pludmale 
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Jūrmalas pilsēta – 24.2 km  
 

Ķemeri  
ūdens torņa atjaunošana- TIC, skatu tornis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melluži 
estrādes atjaunošana 
Piekļuve – UD  
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Carnikavas novads – 18.3 km  

Carnikava/Gaujas ieteka 

stāvlaukums ar pievadceļu 

 

Lilaste 

stāvlaukums   

glābšanas stacija  

nomas punkts  

Zilā karoga standarta 

ieviešana 
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Saulkrastu novads – 18.7 km   

Neibādes parks  
parka un estrādes atjaunošana 
Neibādes vēstures ekspozīcija 
 
Zvejniekciems  
kultūras nama atjaunošana 
(Martas Staņas projekts) 
 
Saulkrastu dzelzceļa 
stacijas, pludmales "Centrs", 
un  kultūrvēsturisko  
objektu sasaiste 
 
EiroVelo13 
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Limbažu novads -5.9 km  

Lauči  

savienojums ar A1 autoceļu  

 

Vārzas  

peldvieta  

stāvlaukums 

nobrauktuve 
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Salacgrīvas novads – 54.3km  
 

Ainaži 
vēsturiskais centrs- ugunsdzēsības muzejs, TIC 
pludmale 
Salacgrīva 
vēsturiskais centrs, pludmale 
Zvejnieku parks 
Vidzemes akmeņainā  
jūrmala 
savienojums ar autoceļu A1 
stāvlaukums, atpūtas vietas 
Tūja 
peldvieta/mols  
Svētciems  
Stāvlaukums/atpūtas vieta 
Eirovelo 13 posmi 
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2015.gada martā iesniegto  
prioritāro projektu ideju kopsavilkums 

pavisam nepieciešami 48 200 217 euro  
 
 

 

 

 

 

 

 

1
9 



Kā turpmāk? 

Sākotnējā novērtējuma izstrāde -  līdz 30.maijam  

•Konsultācijas ar katru pašvaldību, KM , FM  

•Iesniegto projektu ideju vērtēšana:  

 - projekta kompleksitāte 

 - atbilstība pašvaldības attīstības prioritātēm   

 - ietekme uz 5.5.1.SAM rādītājiem 

 - ietekme uz vides uz dabas aizsardzību 

 - ietekme uz kultūras mantojuma attīstību   

•Integrēto projektu veidošana 

•Ieviešanas mehānisma izstrāde 
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Paldies par uzmanību!  
 

Dace Granta  

Telpiskās plānošanas departaments  

Telpiskās plānošanas politikas nodaļa 

Vecākā eksperte  

Dace.granta @varam.gov.lv 

Tālr. 66016 553 
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Tūrisma pamatnostādnes 2014.-2020.gadam  
 Latvijas tūrisma eksporta konkurētspējīgākās teritorijas 

 
(saskaņā ar vidējo ārvalstu tūristu nakšņojumu skaitu 2009.-2012.gadā)  
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