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Valdes darbība

• Laiks no 2017. gada decembra līdz 2018. gada decembrim 
Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) valdei ir 
pagājis aktīvā darbībā 

• Notikušas 4 LPPA valdes sēdes - 16.01.2018.; 21.03.2018.; 
06.06.2018.; 28.08.2018. un ritējis darbs to starplaikā

2



Galvenais gada jautājums - Piekrastes projekta 
īstenošana

• Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātes „Publisko ūdeņu
pārvaldība“ nacionālas nozīmes projekta „Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana“ -
sagatavošana un īstenošana
– kritēriji un atbalsta sadale

– projekta izstrāde un iesniegšana

– projekta praktisko aktivitāšu īstenošana, atskaites,

– projekta problēmjautājumi, projekta grozījumi, u.c. 

Šobrīd ir atpstiprināta projekta gala atskaite

Valde ir pieņēmusi lēmumu par projekta pirmā gada 
rezultātu izvērtējumu un projekta īstenošanu 2019. gadā 
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Galvenais gada jautājums – Piekrastes projekta 
īstenošana

• Lai risinātu pludmales apsaimniekošanu DAP turējuma 
teritorijās - nacionālo parku un dabas liegumu piekrastēs -
Valde uz tikās ar DAP ģenerāldirektoru J.Jātnieku 

• Valde lēma

- ka tām pašvaldībām, kuras Piekrastes projekta ietvaros 
paredzējušas veikt pasākumus DAP pārvaldībā nodotajās 
piekrastes teritorijās, ar DAP jāslēdz savstarpēji 
sadarbības līgumi 

- 2018. gada sezonas pilotpraksi - DAP teritoriju apkopi -
izvērtēt sezonas  beigās

• Šodien par Piekrastes projektu detalizētāk - dienas kārtības 
otrajā punktā
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Civillikuma ievērošana – par pludmales 
piederību valstij līdz augstākajai bangai

• Valde ir atbalstītījusi LPS izteikto nostāju Civillikuma 
ievērošanai - pludmales piederību valstij līdz augstākajai 
bangai, prasību tā to attēlot nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmā, veicot regulāru jūras piekrastes 
joslas aktualizāciju (TM MK noteikumi grozījumi "Kadastra 
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi" un VARAM grozījumi Zemes pārvaldības likumā –
Saeimā uz II lasījumu)

• Attiecīgā MK protokollēmumā ir iekļauta LPS prasība 
piekrastes joslā izstrādāt metodiku augstākās bangas 
noteikšanai
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Par publisko ūdeņu reģistrācijas kārtību

• Valde ir spriedusi par Valsts Kontroles prasību pirms 
attiecīgiem grozījumiem Zemes pārvaldības likumā (šobrīd 
Saeimā izskatīts I lasījumā) un MK noteikumu Nr.263 
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” pieņemšanas ar attiecīgu regulējumu (šobrīd 
pieņemti MK), nodrošināt grāmatvedības uzskaiti par ar ZPL 
Piekrastes pašvaldībām valdījumā pašvaldībām nodotajiem 
publiskajiem ūdeņiem – pludmali un jūras ūdeņiem 

• Valde lēma, ka VARAM jāsagatavo attiecīga skaidrojoša vēstule 
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Normatīvu savstarpēja saskaņošana

• Valde ir atbalstījusi nepieciešamību savstarpēji saskaņot 
normatīvos aktus

- Zemes pārvaldības likumu

- Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumu

- no tiem izrietošos MK noteikumus

lai novērstu pretrunas un precizētu valsts un pašvaldību     
kompetences jūras piekrastes ūdeņu pārvaldībā
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Grozījumi Aizsargjoslu likumā

• Valde ir vērtējusi grozījumus Aizsargjoslu likumā un lēmusi
atbalstīt grozījumu redakciju, kas paredz

– iespēju krasta kāpu aizsargjoslā noteiktos gadījumos veikt 
autoceļu būvniecību vai pārbūvi, nobrauktuvju pludmalē 
būvniecību un ārējo inženiertīklu būvniecību 

– priekšlikumu, ka krasta kāpu aizsargjoslā varēs atsavināt 
valsts zemi pašvaldībai likumā noteikto autonomo funkciju 
veikšanai
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Grozījumi Aizsargjoslu likumā

• Valde lēma neatbalstīt grozījumus, kuri paredz pilsētu un 
ciemu robežās, nosakot krasta kāpas aizsargjoslu, tajā obligāti 
iekļaut Eiropas Savienības nozīmes biotopus ne mazāk kā 
300m platā joslā, kā rezultātā aizsargjoslas platums varēt 
pieaugt

• Valde uzdeva LPS izstrādāt un iesniegt priekšlikumu saistībā ar 
publisku ēku un būvju tūrisma un rekreācijas vajadzībām 
būvniecības atļaušanu krasta kāpas aizsargjoslā ciemos

• Detālāk par Aizsargjoslu likuma grozījumu virzību šodien 
informēs LPS padomniece Sandra Bērziņa  
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Piekrastes projekti ar ES fondu atbalstu

• Valde ir izvirzījusi jautājumu par savlaicīgu gatavošanos 
nākamajam ES fondu periodam un lēmusi par 
nepieciešamību atbalstīt piekrastes projektu koordināciju un 
sadarbību starp LPPA, pašvaldībām, VARAM, Rīgas un 
Kurzemes plānošanas reģionu administrācijām 

• Detālāk par ES fondu projektiem Piekrastē šodien runāsim 
dienas otrajā pusē. Ziņos  VARAM valsts sekretāra vietnieks 
A.Draudiņš, ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta 
pārstāvji
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Labāka sadarbība

• Valde savās sēdēs ir tikusies ar

– Latvijas Zaļās kustības Valdes priekšsēdētāju Jāni Matuli par 
„Kampaņas saglabāsim Latvijas kāpas“ ieguldījumiem
dabas pieejamībā un atbalstījusi sadarbību

– Vides izglītības fonda vadītāju J.Ulmi par atkritumu
situāciju Latvijas Piekrastē - Kampaņas “Mana jūra” 
rezultātiem

LPPA/LPS pārstāve G.Lukstiņa piedalījās Kampaņas “Mana 
jūra” preses konferencē, kurā J.Ulme pozitīvi uzteica
pašvaldības par piekrastes apsaimniekošanu 2018.gada 
sezonā
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Valdes dienas kārtībā ir bijuši arī                             
vairāki citi jautājumi

• par Zilo Karogu pieteikumu iesniegšanu

• par piekrastē izskalotajiem roņiem

• par MK noteikumu projektu par publisko ūdeņu nomu 

• par VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Piekrastes 
telpiskās attīstības pamatnostādņu 2011.-2017. gadam 
īstenošanas ex-post novērtējums”

• par vadlīniju jūras 2km plānošanai sagatavošanu pašvaldībām 
projekta “Pan Baltic Scope” ietvaros 

• u.c. 
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Paldies!
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