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Priekšlikumu sniegšanai – 
Piekrastes plānojuma pilnveidotā 
redakcija 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Piekrastes plānojuma 
pilnveidoto redakciju (plānojums) un izsaka pateicību Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par paveikto darbu, lai plānojumu 
strukturāli sakārtotu un pilnveidotu. Tomēr, neskatoties uz paveikto, LPS 
neatbalsta plānojuma virzību, jo ir vairāki būtiski iebildumi un priekšlikumi: 

1. Pilnveidojama un precizējama plānojuma 2. nodaļas “Plānojuma 
stratēģiskais ietvars – vīzija, mērķi un rīcības virzieni” sadaļa 
attiecībā uz piekrastes attīstības vīziju, tajā jāiekļauj piekrastes 
nākotnes attīstības redzējums, izvairoties no šodienas realitātes. 

2. Nepilnīgi izstrādāta sadaļa par finansējumu plānojuma īstenošanai. 
Sadaļa par finansējumu plānojuma īstenošanai (51) jāpapildina, 
norādot finansējuma avotus, kā arī informācija par nepieciešamo 
finansējumu ietverama plānojuma 3.3. tabulā “Galvenie uzdevumi 
stratēģisko mērķu izpildei”. 

3. Nepilnīgi izstrādāta sadaļa 3.1.4. “Publiskās infrastruktūras tīkla 
līnijveida elementi”. Tā jāprecizē un jāpapildina, tās tekstu 
saskaņojot ar 3.3. tabulā “Galvenie uzdevumi stratēģisko mērķu 
izpildei” norādītajiem uzdevumiem un plānojuma 2. pielikumā 
“Nacionālas nozīmes publiskās infrastruktūras sakārtošanai 
nepieciešamais indikatīvais finansējums piekrastē” norādītajām 
aktivitātēm. 

4. Vērtīgs kartogrāfiskais materiāls rodams plānojuma pielikumu daļā, 
savukārt pamatteksta daļā ievietotas dažas mazāk būtiskas kartes un 
shēmas. Tāpēc kartes un shēmas jāpārkārto tā, lai plānojuma teksta 
daļā atrastos visas galvenās, būtiskākās kartes, kurās attēloti 
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piekrastes turpmākās attīstības jautājumi, piem., shēma “Piekrastes 
attīstībai svarīgo valsts autoceļu shēma”. 

5. Karšu un shēmu nosaukumos precīzi jāatspoguļo tajās attēlotā 
informācija. 

6. Plānojuma tekstā sastopamas daudzas redakcionālas un 
pareizrakstības kļūdas. 

 
Lūdzu ņemt vērā arī VARAM un LPS pārstāvju tikšanās reizē 

pārrunātos priekšlikumus un pilnveidoto plānojuma redakciju atkārtoti 
iesniegt LPS izvērtēšanai.  
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