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Piekrastes publiskās infrastruktūras 

tematiskā plānojuma izstrāde 

II. nodevums 

 Darba redakcija  

 

2015.gada 8.maijs 



Darba posmi 
2014.g. decembris/ 
2015. g. marts 

Situācijas sākotnējā analīze-  interešu, viedokļu un vajadzību  
apzināšana 

2015. g. aprīlis/maijs Plānojuma Darba redakcija: 
- stratēģiskais ietvars  
- priekšlikumi kompleksi attīstāmajām vietām/projektu 
idejas 
-- vides pārskata projekts 
-1.pielikums.Pārskats par plānošanas dokumentiem 
-2.pielikums. Sociāli ekonomiskās situācijas analīze 
-3.pielikums. Vienotā dabas un kultūras mantojuma 
vērtību apkopojums 
 

2015. g. jūnijs – augusts Plānojuma 1. redakcijas izstrāde,  
t.sk. situācijas analīzes  pilnveidošana  (lauka darbi) 

- piekrastes apmeklētāju plūsmu  un antropogēnās slodzes 
novērtēšana 
- infrastruktūras  kapacitātes un kvalitātes novērtējums 

-t.sk. Cilvēku drošības un glābšanas plāna izstrāde 
 

Kompleksi attīstāmo vietu plānu izstrāde 
 

2015.gada septembris- 
oktobris  

Plānojuma  un Vides pārskata projekta  publiskā 
apspriešana 



Stratēģiskais ietvars 





Piekraste  - nacionālo 
interešu telpa 

“... viena  no Latvijas lielākajām 
vērtībām, kur dabas un kultūras 

mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro 
ar ekonomiskās attīstības 

veicināšanu” 

 (LIAS 2030) 

 

 

 

...nozīmība Eiropas, nacionālā un 
reģionālā līmenī  



 

Reģionālās attīstības pamatnostādnes 
 2013. – 2019.:  “Piekrastes  attīstības mērķis - veidot Baltijas jūras 

Latvijas piekrasti kā saimnieciski aktīvu un kvalitatīvu dzīves, biznesa, 
kultūrvides un rekreācijas telpu, efektīvi izmantojot piekrastes resursus” 

 

Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020:  
“Piekraste – viena no Latvijas eksportspējīgajām tūrisma 

attīstības teritorijām...” 
 
 
 



Piekrastes vērtība – tās 
daudzveidībā 













Katrai  piekrastes pašvaldībai un piekrastes daļai  ir  nozīme un sava  īpašā 

loma kopīgā  piekrastes piedāvājuma  attīstībā 



Piekrastes attīstības vīzija, 
stratēģiskie mērķi un rīcības 
virzieni 

Piekraste - ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa;  
ko nodrošina  kvalitatīvu infrastruktūru un tiek īstenota 
laba pārvaldība. 

 

Rīcības virzieni 
1) Pārvaldības  uzlabošana  
2) Kvalitatīva piekrastes infrastruktūras 

izveide 
 

 

 



• publiskās infrastruktūras tīklojuma attīstība – pārklājuma 
un savienojumu nodrošināšana  savstarpēji papildinošu  
piekrastes aktivitāšu  un piedāvājuma attīstības 
sekmēšanai; 

 

• dabas un kultūrvēsturiskā  mantojuma vērtību aizsardzība 
un kapitalizēšana; 

 

• atbalsts vietējai ekonomikai 



• Vietējās pašvaldības  (13 + 4) 
• Rīgas un Kurzemes plānošanas reģioni  

 
• nozaru ministrijas 

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
• Zemkopības ministrija,  
• Ekonomikas ministrija, 
• Aizsardzības ministrija, 
• Iekšlietu ministrija 
• Satiksmes ministrija u.c.  
 

• valsts un pašvaldību institūcijas, kapitālsabiedrības 
• Dabas aizsardzības pārvalde,  
• Valsts vides dienests, 
• Veselības inspekcija, 
• Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija,  
• Ostu pārvaldes,  
• AS „Latvijas valsts meži”. 

• sabiedriskās  organizācijas  
• Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība, 
• Vides  konsultatīvā padome 
• u.c. 

Institucionālais ietvars 



Piekrastes publiskā 
infrastruktūras tīkla pamats 

 

 

Apdzīvotās vietas 

Dzelzceļš – elektrovilcienu satiksme 

Ceļu tīkls – valsts un pašvaldību  

Eiro  velo 13 

Ostas 

Pludmales infrastruktūra 

 

 

Atpūtniekiem un vietējiem iedzīvotājiem 

  

 

  

 

 

 

 







 



 



 





 



Pārvaldības  uzlabošana 

- kopēja sapratne 

- sadarbības modeļu daudzveidība 

- informācijas apmaiņa 

 

 

- plānošanas dokumenti 

- normatīvie akti 

- jauni instrumenti 



Paldies! 


