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Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupas sanāksme  

par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās 

infrastruktūras tīkla attīstībai 
 

2015. gada 27. martā  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), Peldu ielā 25, 409. telpā, Rīgā 

 

Darba kārtība 

  

Laiks Darba kārtības punkts 

10:45 Dalībnieku reģistrācija 

11:00  Sanāksmes atklāšana 

Kristīne Rasiņa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās 

plānošanas politikas nodaļas vadītāja 

11:05    Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma projekta 

izstrādes gaita, stratēģiskie mērķi, institucionālais ietvars  

Sarmīte Lesiņa, SIA „Grupa93”, Piekrastes tematiskā plānojuma projekta 

teritorijas attīstības plānošanas eksperte 

11:10 

 

 

  

Piekrastes publiskās infrastruktūras attīstības priekšnoteikumi (nozaru 

un iesaistīto pušu griezumā) 

Piekrastes attīstības potenciāls, vienotā dabas un kultūras mantojuma 

resursi tūrisma attīstībai, piedāvājums un pieprasījums, attīstības tendences 

Andris Klepers, Piekrastes tematiskā plānojuma projekta tūrisma eksperts  

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsts piekrastes attīstībai  

Edīte Kubliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta 

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja 

Publiskās infrastruktūras attīstība īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās – politikas mērķi, aktuālie un plānotie projekti, kopējo interešu 

jautājumi  

Inga Belasova, VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo 

teritoriju nodaļas vadītāja  

Valērijs Seilis, Dabas aizsardzības pārvaldes Nodrošinājuma un finanšu 

departamenta Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs 

Publiskā infrastruktūra atpūtai valsts mežu teritorijās – politikas 

mērķi, aktuālie un plānotie projekti, kopējo interešu jautājumi 

Ieva Rove, AS „Latvijas valsts meži” Korporatīvās vadības Korporatīvās 

plānošanas daļas pārstāve  

Cilvēku drošības un glābšanas nodrošināšana piekrastes teritorijās, 

 institucionālie un tehniskie resursi - politikas,  mērķi,  kopējo interešu 

jautājumi  

Ints Sēlis, VUGD Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks  

Artis Tirzmalis, Krasta apsardzes dienesta priekšnieks, komandleitnants 

Piekrastes jūras telpas izmantošanas intereses  
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Kristīna Veidemane, Jūras telpiskā plānojuma izstrādes eksperte  

12:00 Piekrastes ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, 

publiskās infrastruktūras tīkla koncepcija, starpinstitucinālās 

sadarbības iespējas  

Diskusija 

Diskusiju vada Neils Balgalis, SIA „Grupa93”, Piekrastes tematiskā 

plānojuma projekta izstrādes vadītājs 

12:30 Kafijas pauze 

13:00  

 

ES fondu finansējuma atbalsta iespējas - informācija par Darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskā atbalsta mērķi 

5.5.1. „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (5.5.1. SAM) 

Laura Turlaja, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu 

departamenta direktores p.i. 

13:20 

 

Informācija par 5.5.1. SAM piekrastes pašvaldību prioritāro projektu 

idejām 

Dace Granta, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās 

plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte 

13:40  

 

Pašvaldību prioritārie projekti un piekrastes publiskās infrastruktūras 

tīkla attīstība 

Diskusija  

Diskusiju vada Neils Balgalis, SIA „Grupa93”, Piekrastes tematiskā 

plānojuma projekta izstrādes vadītājs 

14:10 Sanāksmes noslēgums 

 

 


