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no 2015.gada 16. oktobra līdz 25.novembrim 

Materiālu pieejamība: www.grupa93.lv/piekraste/ 

Informācija:  
• Laikrakstā “Latvijas vēstnesis” 

• Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē  

• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā  

• Kurzemes un Rīgas plānošanas reģionu interneta vietnēs 

• Pašvaldību interneta vietnēs 

• Sižeti reģionālajās televīzijās 

 

Reģionālās sanāksmes: 
27.oktobrī , Liepājā  - 25 dalībnieki 

28.oktobrī , Ventspilī  - 21 dalībnieks 

3.novembrī , Jūrmalā  - 20 dalībnieki 

5.novembrī  Saulkrastos – 20 dalībnieki 

+ Piekrastes pašvaldību apvienības sanāksme 30.oktobrī, Saulkrastos 

Sabiedriskās  apspriešanas 
norise 

http://www.grupa93.lv/piekraste/


Atsauksmes un priekšlikumi 

(26 iesniedzēji/235 p-ti) 
Ministrijas: SM, Aizsardzības ministrija, VARAM, Pārresoru koordinācijas 

centrs 

Institūcijas:  DAP, VKPAI, VI,  VVP,  LVM 

Organizācijas:  LPS;  Koalīcija dabas un kultūras mantojuma 
aizsardzībai;  LU ; Saulkrastu TIC 

Plānošanas reģioni 

Pašvaldības (10) : Rīga, Jūrmala, Ventspils, Liepāja;   

Rucava, Carnikava, Engure, Dundaga, Mērsrags; Ventspils  

 

1 privātpersona 

 

Papildus tikšanās: LPS, DAP, LU 



Plānojuma 
precizējumi  un 
papildinājumi 



Redakcionālas dabas precizējumi (termini, atsauces, 
izteikumu formulējumi) 

 

Aktualizēti  dati 

 

Uzlabots un papildināts grafiskās daļas noformējums:  
- t.sk. jaunizveidotas  shēmas ( tūrisma piesaistes objektu pārklājums,  starptautiskā 

dimensija, veloinfrastruktūra, ĪADT,  att. vietu pieejamība operatīvajiem dienestiem) 

 

Plānojuma satura precizējumi un papildinājumi: 

- Mērķu un apakšmērķu formulējumi 

- Papildināts attīstāmo vietu saraksts  un aktivitāšu izklāsts 

- Plānojuma ieviešanas uzraudzības  indikatori 

- Indikatīvās izmaksas 

- Turpmākie projekti un pētījumi 

 



+ plānojuma kopsavilkums 



1.1. Plānošanas konteksts   

 
precizēta sasaiste ar  plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību plānošanas 
dokumentos   iekļauto 

 

papildināts ar  jaunu sadaļu  

1.1.5. Sasaiste ar ĪADT plānošanas dokumentiem  + Vides 
pārskatā    iekļauts attīstāmo vietu  vērtējums  IADT DAP kontekstā  

 

 



1.2.  Ietekmējošie faktori 
 1.2.1.Piekrastes daba un kultūras mantojums  + precizēts virsraksts, 

papildināta shēma 

 



1.2.2. Sociāli ekonomiskie faktori – aktualizēti dati 

 



1.2.2. Sociāli ekonomiskie faktori – aktualizēti dati 

 



1.2.2. Sociāli ekonomiskie faktori- jaunizveidota shēma «Tūrisma piesaistes 

objekti» 
 



1.2.3. Pārvaldes faktori -  uzsvērts sabiedrības  
līdzdalības nozīmīgums 
 



SVOT – precizēts un izcelts būtiskākais  

Stiprās puses: papildus uzsverot kūrortpakalpojumu   un 
ostu attīstības aspektu  
Kūrorta tradīcijas  un priekšnoteikumi kūrortpakalpojumu attīstībai (Jūrmalas kā 
kūrorta pilsētas statuss (apstiprināts 2013.gadā) un starptautiskā atpazīstamība, 
kūrorta statusa  apstiprināšana  (2015.g.) Liepājas piekrastes D daļai un tai 
piegulošanai teritorijai; Latvijas kūrortpilsētu asociācijas  darbība, kurā  piekrastes 
pašvaldībām šobrīd ir iesaistītas piecas piekrastes pašvaldības: Jūrmala, Liepāja, 
Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novads). 

Ostas, kā mezgla punkti, kas nodrošina nepieciešamo infrastruktūru ne tikai 
zvejniecībai, bet arī tūrismam, tostarp jahtu tūrismam (jahtu apkope, 
uzglabāšana), kā arī nodrošina ar ūdenssportam nepieciešamo infrastruktūru 

 

Vājās puses:  

nepietiekamie resursi kultūras mantojuma saglabāšanai 





 



Stratēģiskais ietvara  
precizējumi 
 

 

pēctecība 

mērķi 

apakšmērķi 

 

precizēti labas pārvaldības  jēdziens  un pamatprincipi  

 

sabiedrības līdzdalības nozīmīgums, uzsverot vietējās 
rīcības grupas  

 

 

 

 



Pēctecība 



Vīzija – precizēta, uzsverot atslēgas vārdus 
 
• (87) Latvijas piekraste ir unikāla, daudzveidīga un ekonomiski aktīva telpa ar tīru ūdeni, gaisu, pludmali, mazpārveidotām ainavām un 

kvalitatīvu dzīves vidi iedzīvotājiem. Piekraste iekļauj Latviju starptautiskajā telpā un veicina Latvijas atpazīstamību visā pasaulē. Tā ir būtisks 

atpūtas un tūrisma galamērķis ar kvalitatīvu publisko infrastruktūru, kas mazina arī klimata pārmaiņu ietekmi. Piekrastei ir nodrošināta 
ilgtspējīga attīstība, īstenojot labu teritorijas pārvaldību, iesaistot pašvaldības, Latvijas un starptautiskās institūcijas un 

sabiedrību un nodrošinot nepieciešamo normatīvo regulējumu.  

• (88) Starptautiskajā nozīmē piekraste ir Latvijas vizītkarte un sadarbības platforma ar pārējām Baltijas jūras 

reģiona valstīm, liela Eiropas nozīmes bioloģiskās daudzveidības un ainavas vērtība, perspektīvs ārvalstu tūristu galamērķis.  

• (89) Nacionālā līmenī piekraste ir nozīmīga dabas un kultūras mantojuma telpa un ekonomiskās attīstības 

virzītājspēks ar esošajiem un potenciālajiem jūras un sauszemes dabas resursiem, lielām un mazām ostām, kuru vēsturiskā attīstība ir noteikusi 
savdabīgu apdzīvoto vietu un infrastruktūras tīklu, kā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem nozīmīgs atpūtas un tūrisma resurss. 

• (90) Reģionālā un vietējā mērogā piekraste ar īpašajām dabas un kultūras vērtībām nosaka gan attiecīgo Latvijas reģionu, gan vietu 
atpazīstamību, gan būtiskākos saimnieciskās darbības virzienus - ostu darbību, zvejniecību, tūrisma pakalpojumus, kā arī piedāvā vietējiem 

iedzīvotājiem un viesiem īpašu dzīves telpu jūras tuvumā.  
• (91) Svarīgākie saimnieciskās darbības virzieni piekrastē ir zvejniecība, ostu darbība, iekļaujot jahtu apkalpošanu, zivju apstrāde, tūrisms, 

ietverot kūrortsaimniecību, atpūtas organizēšana, sports un atjaunojamo enerģijas resursu (vēja, ūdens, viļņu u.c.) izmantošana. Lai sekmētu 
pastāvīgo iedzīvotāju skaita palielināšanos un paplašinātu nodarbinātības iespējas, tiek veicināta uzņēmējdarbība, par prioritāti nosakot 
ekonomiskās aktivitātes nodrošināšanu visa gada garumā, kā arī piekrastei tipisku biznesa puduru attīstīšanu. Lai nodrošinātu dabas vērtību 

saglabāšanu, ekonomiskā aktivitāte tiek koncentrēta pilsētās, ciemos un 
konkrētās attīstāmās vietās, kas noteiktas, ievērojot normatīvo  aktus  un teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 

plānotos pasākumus. Lai paaugstinātu piekrastes noturību, ir izveidota un tiek uzturēta kvalitatīva piekrastes infrastruktūra.  

• (92) Piekraste ir publiski pieejama visām sabiedrības grupām, ievērojot universālā dizaina principus, kur tas finansiāli un 

tehniski iespējams. Atsevišķām vietām, piemēram, dažu aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm, ražošanas teritorijām, ostu teritoriju daļām u.c., 
pamatojoties uz normatīvo regulējumu vai pašvaldību teritorijas plānojumiem, var tik noteikta ierobežota piekļuve. Apbūve ir droša, tā tiek veikta, 
ievērojot ilgtermiņa prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi un ainaviskās vērtības.  

• (93) Piekraste kā mērķa teritorija ir iekļauta visu nozaru politiku dokumentos. Piekrastes 

publiskā infrastruktūras tīkla attīstība un teritorijas pārvaldība  tiek īstenota integrēti, balstoties uz kopīgu sapratni un pastāvīgu, savstarpēji 
koordinētu sadarbību  starp  nozaru  ministrijām, valsts institūcijām, pašvaldībām un sabiedriskajām  organizācijām. 



Vīzijas ietvaros  - Latvijas piekrastes attīstības 
Baltijas/starptautiskā dimensijā  





Rīcības virzieni 
 1) Publiskās infrastruktūras tīkla attīstīšana: savstarpējā 
koordinācijas procesā izveidots, vienots un kvalitatīvs piekrastes publiskās infrastruktūras 
tīkls, kas veicina ekonomisko aktivitāti, mazina sezonalitātes ietekmi, nodrošina 
piekrastes vērtību saglabāšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Infrastruktūras tīkls 

ir platforma vienota tūrisma produkta attīstīšanai.   

 

Apakšmērķi:  
1. nodrošināt Baltijas jūras piekrastes sasniedzamību un publisko 

pieejamību, 

2. stiprināt esošo apdzīvojuma stuktūru un esošās ekonomiskās 
aktivitātes un sekmēt  jaunu pakalpojumu  attīstību, 

3. nodrošināt dabas un kultūras mantojuma objektu pieejamību un 
potenciāla izmantošanas iespējas, stiprinot  piekrastes identitāti 
un starptautisko konkurētspēju   

 

 



2) Laba pārvaldība:  balstoties uz starpinstitucionālo sadarbību starp 
pašvaldībām, nozaru ministrijām un to pakļautības institūcijām, sabiedrību un 

uzņēmumiem. 

 

Apakšmērķis:  

dažādu institūciju  un iesaistīto pušu lēmumu saskaņotība, 
īstenojot rīcības  un pasākumus   piekrastes  teritorijā  
 

 

“Laba pārvaldība ir uz vienprātību orientēta pārvaldība, kur lēmumu pieņemšanas 
process nav autoritārs, bet gan atvērts un draudzīgs plašākai līdzdalībai. Laba 
pārvaldība sevī ietver tiesiskuma principu ievērošanu, cieņu pret likumu un 
cilvēktiesībām, tāpat tā ir efektīva un tiecas pakalpojumu kvalitāti uzlabot, ir 
atsaucīga ierosinājumiem, kā to labāk paveikt. Varas nesēji ir gatavi par saviem 
lēmumiem atskaitīties un lēmumu pieņemšanas process ir caurskatāms un labi 
saprotams”. (Apvienoto Nāciju Organizācijas  definētais Labas pārvaldības 
principu definējums) 

 



Labas pārvaldības īstenošanas 
pamatprincipi:   līdzdalība,  orientēšanās uz 
konsensusu, efektivitāte, taisnīgums, atbildība, atsaucība, 
caurskatamība . 
 

 

Labas pārvaldības īstenošana, balstoties uz: 
vienotu sapratni, 

pastāvīgu informācijas apmaiņu un lēmumu pieņemšanu diskusiju 
ceļā; 

kopīgiem ieguldījumiem, pašvaldību sadarbību, pārrobežu projektu 
realizāciju,  

normatīvo aktu un plānošanas dokumentu pilnveidošanu, iesaistot 
pēc iespējas plašu mērķgrupu loku;  

sadarbības modeļu pilnveidošanu un dažādošanu, 

esošo pārvaldības  instrumentu  pilnveidošanu, jaunu instrumentu 
un iespēju  kopīgu meklēšanu. 

 





Piekrastes publiskā infrastruktūras tīkls:  
tīkla elementi, galvenie uzdevumi un atbildības to īstenošanā 

• Pludmale 

• Apdzīvotās 
vietas  

• Autoceļi 

• Ostas  

• Lidostas  

• Dzelzceļš  

• Veloinfrastruk
tūra 

• ĪADT 
teritorijas ar 
augstu dabas 
tūrisma  un 
rekreatīvo attīstības 
potenciālu 

 

+ Attīstāmās 
vietas 

  











 











Attīstāmā vietas – papildināts saraksts, iekļaujot: Labragu, Ošvalkus, Daugavgrīvu, Garupi.  
Paaugstināta prioritāte:  Mazirbe, Carnikava 

Papildināts attīstāmo vietu saraksts, iekļaujot:  
• Labragu, Ošvalkus 

• Garupi 

• Daugavgrīvu 

• Paaugstināta prioritāte: Miķetornis, Carnikava 

 



Papildināts – ar jūras izmantošanu saistīto aktivitāšu koncentrācijas 
vietas  

 



Papildināts  - attīstāmo vietu pieejamības  vērtējums  operatīvo dienestu 
piekļuves kontekstā (shēmas un 3.pielikums)  

 



Papildināts  - sadarbības aspekts 



Attīstāmo vietu detalizētā pamatajoma 
un aktivitāšu izklāsts -1.pielikumā 







2.3. Institucionālā sadarbība un rīcību virzieni 
piekrastes teritorijas labai pārvaldībai   un 
plānojuma ieviešanai  
 







2.4. Piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla 
attīstības īstenošana, turpmākā plānošana, 
pētījumi,  projekti u.c.  pasākumi 
 













• + Institūciju sadarbība cilvēku drošības un glābšanas 
nodrošināšanai 



3. Plānojuma īstenošanas 
uzraudzība un novērtēšana 

• Precizēts – stratēģiskie  un papildinošie indikatori 

• Samazināts indikatoru skaits 

 



Paldies! 
 
 

 

 
Sarmīte Lesiņa 

Grupa93 

E- pasts: sarmite@grupa93.lv 


