
Piekrastes telpiskā plānošana 

un paredzētie pasākumi  

2014.-2020. gada plānošanas 
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Saulkrasti, 2013.g. 7.augusts 



Līdz šim paveiktais 

• Apstiprinātas Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnes 2011.-2017.gadam 

– Sadarbības un koordinācijas grupas sanāksmes 

– Rīcības plāna īstenošana 

– Apzinātas pašvaldību infrastruktūras vajadzības 

• Piekrastes iekļaušana NAP 2020 

• Darbs pie ES fondu Darbības programmas 

plānošanas periodam no 2014. – 2020.gadam 



Pamatnostādņu rīcības virzieni  

1. Kvalitatīvas piekrastes  

infrastruktūras  izveidošana 

 

                                                                     

                                      
      2. Pārvaldības uzlabošana 

 

 



Investīciju apjoma sadalījums sasniedzamības nodrošināšanai 

Ls 34 513 440,00 

Ls 7 525 990,00 

Ls 3 852 308,00 
Ls 1 199 500,00 

Ls 44 277 360,00 

Ls 271 550,00 

Ls 5 155 000,00 Ls 8 914 000,00 Veloceliņi

Autostāvlaukumi

Gājēju ceļi

Nobrauktuves

Piebraucamie ceļi

Pieejas cilvēkiem ar f/t

Peldvietu ierīkošana

Jahtu un zvejas laivu

piestātnes



Piekrastes tematiskais plānojums 

Kāpēc:  

• rūpes par nākotni 

• sadarbība  

• vienošanās 

 

Mērķis:  

Dokuments – pamats koordinētai investīciju piesaistei 

piekrastes infrastruktūras attīstīšanai, līdzsvarojot 

ekonomiskās, dabas un vides aizsardzības intereses 

   



Finansiālais atbalsts: Norvēģijas finanšu instruments 

Izstrādes laiks: 2013.-2015.gads 

Plānojuma soļi: 

1. esošās situācijas integrēta analīze 

2. risinājumi - plānotā situācija – attīstāmās vietas 

3. SIVN procedūra 

 
 

 

 

 

Pamats investīciju koordinēšanai 

APSTIPRINA MK 

Piekrastes tematiskais plānojums 



Piekrastes publiskās infrastruktūras plānā 

iekļaujamie objekti 
• autostāvlaukumi 

• ceļi 

• nobrauktuves uz jūru, apgriešanās laukumi 

• glābšanas dienestam nepieciešamā infrastruktūra 

• veloceliņi, marķēti velomaršruti 

• informācijas stendi, norādes 

• objekti krasta erozijas ierobežošanai 

•  pludmales labiekārtojums 

• Laivu/jahtu piestātnes, ostas  

• .... 



Piekrastes infrastruktūras plānojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vidzeme.com 

Plānojamā teritorija:  

•pamatass - autoceļš  
Lietuvas robeža-Igaunijas 

robeža  

 

Jūras teritorijas robeža 

tiks noteikta saskaņā ar 

ZPL; 

 

Sauszemes teritorija tiks 

noteikta, ņemot vērā šādus 

kritērijus:  
1) Minimums 3 km attālumā 

no noteiktās krasta līnijas; 

2) Pagastu teritorijas, kas 

atrodas šo 3 km robežās;  

3) Piekļuves ceļi piekrastei 

 



Cilvēku drošības un glābšanas plāns piekrastē  

Izstrādā KPR un RPR sadarbībā ar piekrastes 

pašvaldībām, IeM u.c. institūcijām:  

Esošā situācija –apdraudējumu, pieejamo resursu 

novērtējums, vietas ar problemātisku piekļuvi 

pludmalei 

Ieteikumi – informācija  piekļuves un sasniedzamības 

uzlabošanai pludmalei, priekšlikumi materiāli 

tehniskās bāzes, sadarbības un sabiedrības 

informētības uzlabošanai, normatīvā regulējuma 

pilnveidošanai   

 



Atbalsts piekrastei ES fondu 

plānošanas periodā no 2014.-

2020.gadam 



Atbalsts piekrastei 

• NAP 2020 [389]Mazo ostu un uzņēmējdarbību 

veicinošas infrastruktūras attīstība piekrastē”, 

darbība „Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās 

infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija piekrastē” - 

LVL 33,25 mlj. (t.sk. ERAF  LVL 26,2 mlj.) 

• Darbības programmas projekts (uz 17.07.2013.) – 

„Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās 

infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē ” – 

LVL 32,58 mlj. (t.sk. ERAF  LVL 27,7 mlj.) 

 
» Norādītais finansējuma apjoms vēl var mainīties.... 



Atbalsta veids: uzņēmējdarbību veicinošas publiskās 

infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Baltijas jūras 

piekrastes pašvaldībās (t.sk. ostu teritorijā) saskaņā ar 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem 

prioritārajiem investīciju projektiem un piekrastes plānā 

apzinātajiem prioritāri atbalstāmajiem infrastruktūras 

objektiem. 

Atbalstāmie objekti: ceļi, pievadceļi, t.sk. ostu 

teritorijās, uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas 

sakārtošana vai izveide, inženierkomunikācijas, 

nobrauktuves operatīvajam transportam, zvejas piestātnes, 

veloceliņi, u.c. ja tiek pamatota to nozīme specifiskā 

atbalsta mērķa sasniegšanā. 

 



• Finansējuma saņēmēji: pašvaldības, kuru 

administratīvās teritorijas robežojas ar Baltijas 

jūru, izņemot Rīgu 

• Koordinācija un papildinātība: EJZF 

atbalstu plānots koncentrēt galvenokārt uz 

zivju produkcijas pārstrādes vajadzībām, bet 

ELFLA pasākumi galvenokārt ir vērsti uz 

lauksaimnieku (zemnieku saimniecību, kas ir 

būtiskākie ražotāji laukos) vajadzībām. 



Tuvākajā nākotnē... 

• Aktualizēts piekrastes sadarbības un 

koordinācijas grupas sastāvs, sanāksme - 
2013.g.2.pusg. 

• Piekrastes infrastruktūras plāna izstrāde un 

investīciju piesaiste – no 2014.g. 

• Piekrastes pamatnostādņu novērtējums – 
2014.g.1.pusg. 

• Indikatīvais projektu atlases kārtas uzsākšanas 

laiks – 2015.gada 2.pusg. 



Uz turpmāku 

sadarbību cerot –  

Telpiskās plānošanas departamenta 
Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vadītāja 

Kristīne Rasiņa 
e-pasts: kristine.rasina@varam.gov.lv 

tālr. 66016559 

Paldies par uzmanību! 


