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Ingūna Urtāne
Telpiskās plānošanas departamenta direktore



Piekrastes vērtība 

Pludmale – galvenais piekrastes apmeklētāju 
piesaistes resurss  2015. gadā -~4,7 milj.

Piekrastes dabas un kultūras mantojums ir 
resurss vietējiem uzņēmējiem  dabas tūrisma, 
nišu tūrisma un sporta aktivitāšu izveidei

Zilā karoga pludmales piesaista ārvalstu 
tūristus, piedāvā pakalpojumus 

“mežonīgās” pludmales - klusu atpūtu

2



Pludmales apmeklētība
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Piekrastes plānojuma 
risinājumi
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publiskās infrastruktūras tīkls 
savienojošās infrastruktūras 
pilnveidošana  starp apdzīvotām 
vietām, ar iekšzemi un kaimiņvalstīm

pārvaldības un sadarbība
starp pašvaldībām
pašvaldībām/ valsti/NVO



ieguvums –vairāk atpūtas un izklaides 
iespēju

organizētas tūristu plūsmas

atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

tūrisma piedāvājuma daudzveidība

dzīvotņu aizsardzība, veidojot 
piemērotu infrastruktūru
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Sadarbība - 60 vietas
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Saulkrastu centrs
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Stacija 
«Saulkrasti»

Neibādes 
parks

Jūras parks

TIC

Saulkrastu nov. dome

Raiņa iela

5.5.1. SAM 
ietvaros paredzēta 
Neibādes parka 
attīstība
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5.5.1. SAM 
ietvaros 
paredzēta dabas 
taku attīstība
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5.5.1. SAM 
ietvaros Ventspils 
DR daļā paredzētas 
aktivitātes 
piekļuves 
nodrošināšanai 
Baltijas jūras 
vērtībām un 
pludmales 
labiekārtošana 

Ventspils pilsētas DR daļa1

2

2
3

4

5

1

1

2

3

4

5

3

4

5



Īstenošana
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jauni maršruti

krasta erozijas procesu 
monitorings

finansējuma piesaiste 
no dažādiem finanšu 
instrumentiem 
piekrastes - VARAM, 
KM, EM, SM, ZM, RPR, 
KPR un pašvaldībām

valsts velosatiksmes 
attīstības plāns, 
Eirovelo 13 
iekļaušana

SM lēmums par 
slēgtās dzelzceļa 
līnijas Liepāja – 
Ventspils trases 
turpmākās 
izmantošanas 
iespējām 



Piekrastes plānojums internetā

MK mājaslapā: http://polsis.mk.gov.lv/documents/5763 

VARAM mājaslapā sadaļā «Telpiskās attīstības plānošana» 
apakšadaļā «Piekrastes telpiskās attīstības plānošana»: 
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=18794 

Ģeoportālā “Ģeolatvija.lv” (TAPIS sistēmas pakalpē): 
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6437  
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Darba materiāli 

VARAM mājaslapā (
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=22027): 

25 prioritārajām vietām - vadlīnijas 
publiskās infrastruktūras attīstībai (ietverot 
vietas aprakstu, nākotnes redzējumu, aktivitāšu 
izvietojuma kartoshēmas un iespējamo investīciju 
sarakstu)  

izvērtējumi par situāciju piekrastē 2015. 
gadā (t.sk. par vienotā dabas un kultūras 
mantojuma vērtībām, par apmeklētību un 
antropogēno slodzi piekrastē, par cilvēku drošību un 
glābšanas iespējām u.c.) 
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