
  

 

 
 
 

SEMINĀRS PAR SADARBĪBU PIEKRASTES ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ 
 
  

2014. gada 21. novembrī Dundagā,  
Dundagas pils mazajā zālē 

 

Darba kārtība  
  

10:30       Rīta kafija, dalībnieku reģistrācija 
 

11:00       Sapulces atklāšana  
Gunārs Laicāns, Dundagas novada domes priekšsēdētājs  
Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis  

 

11:10        Piekrastei aktuālo jautājumu virzība un turpmākie izaicinājumi 
  Māris Dadzis, LPPA Valdes priekšsēdētājs 

 
11:20 Piekrastes attīstības izaicinājumi un iespējas – atbalsts Piekrastei kā nacionālas 

nozīmes attīstības telpai  
Kaspars Gerhards, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs - saskaņošana 

 
11:50       ES fondu 2014.-2020. programmēšanas perioda specifiskās atbalsta iespējas  
                 Piekrastē un to koordinācija 

Stratēģiskais atbalsta mērķis (SAM) 5.5.1.: saglabāt, aizsargāt un 
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus 
- 5.5.1. SAMa II kārtas īstenošanas ietvars un nosacījumi 

Laura Turlaja, Kultūras ministrijas ES fondu departamenta 
direktore 

- Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma 
izstrāde - pamats 5.5.1. SAMa atbalsta saņemšanai 

Kristīne Rasiņa, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta 
Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja 
Mārtiņš Grels, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta 
Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākais eksperts 
 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014.-2020. atbalsts, un 
atbalsts sabiedrības virzītai vietējai attīstībai 

Edīte Kubliņa, ZM, Zivsaimniecības departamenta 
Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītājas vietniece 

     



Jautājumi un diskusija 
 
12:40   Kafijas pauze 
 
13:00 Zemes pārvaldības likums un tā īstenošana, turpmākā normatīvā 

regulējuma izstrāde 
Edvīns Kāpostiņš, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta 
Zemes politikas nodaļas vadītājs 

      
13:50 Līdzdalība akvakultūras un zivsaimniecības attīstībai Latvijā, vides drošības 

uzlabošana 
   Vladimirs Baturins, SIA Ekobaltika Group Zinātnes direktors 
 
14:05  Informācija un dažādi  

- Zennstrom Philanthropies (Zviedrija) ierosinājums 
- Nākamās kopsapulces laiks un vieta 

 
14:30               Dundagas novada attīstība, tematiska ekskursija – sasniegumi un novada  
                         attīstības ieceres  
    Gunārs Laicāns, Dundagas novada domes priekšsēdētājs 
 
15:30                 Sapulces noslēgums – pusdienas  
 
 
 
 
 
Pasākums tiek līdzfinansēts no Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr. LV07 
„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām 
un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības 
plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-
002)  4.aktivitātes „Valsts līmeņa ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrādāšana Baltijas jūras piekrastei” 
līdzekļiem. 


