
 

 

 

 

 
 

PROJEKTS  „VIDES  KOMUNIKĀCIJAS  INSTRUMENTI  VIDES  POLITIKAS  INTEGRĀCIJAI“  
 

finansēts ar EEZ finanšu instrumenta granta palīdzību no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas 

programmas „Vides politikas integrācija Latvijā” ietvaros  

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      13.04.2010. 

Ziemeļkurzemes piekrastes pašvaldībām,  

valsts iestāžu reģionālajām struktūrām, skolām, 

lauku partnerībām un citām organizācijām 

 

IELŪGUMS UZ DISKUSIJU  

19.aprīlī plkst. 14:00 Dundagā 

 
Reģionālais vides centrs (REC Latvija) sadarbībā ar Latvijas Universitātes pētniekiem 2010.gadā 

īsteno projektu, kura mērķis ir uzlabot vides politikas integrāciju un attīstīt komunikāciju un sadarbību 

starp iesaistītajām pusēm. 

  

Projektā mēs izvērtējam arī to pieredzi, kāda ir Ziemeļkurzemes piekrastē attiecībā uz dažādās 
rekomendācijās ieteiktajiem piekrastes ilgtspējīgas pārvaldības principiem, sadarbību un interešu 

saskaņošanu. Lai gan piekraste netiek pietiekami izmantota kā attīstības resurss, politiskajos un 

plānošanas dokumentus trūkst vienotības, piekrastē saskaras pretrunīgas intereses, tomēr tieši piekraste 

ir iespēja demonstrēt dažādu nozaru politiku un pārvaldības līmeņu (valsts un vietējā), kā arī sabiedrības 

un iedzīvotāju sadarbības spēku. 

Nupat izstrādātās Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam uzsver 

nepieciešamību uzlabot piekrastes pārvaldību, sadarbību, vides kvalitāti un ekonomisko attīstību. Taču 

bez plašākas sabiedrības, uzņēmēju un iedzīvotāju atbalsta plāni nestrādās.  

 

Tāpēc mēs aicinām Jūs piedalīties diskusiju seminārā 19.aprīlī plkst. 14:00 Dundagas pilī (telpas 

tiks precizētas), lai kopīgi izrunātu šos un citus jautājumus: 

� vai spēkā esošajos novadu (pagastu) attīstības plānos piekrastei ir atvēlēta pietiekama vieta; 

� kādi instrumenti nodrošina piekrastes ilgtspējīgu attīstību un kādi vēl nepieciešami; 

� kādas koordinācijas un sadarbības formas un kā var veicināt piekrastes attīstību vislabāk. 

Diskusijas ievadā pētnieki prezentēs savu redzējumu, kas balstās uz pieejamo dokumentu analīzi un 

speciālistu intervijām, pēc tam sekos diskusija, noslēgumā- kafijas pauze un neformālās sarunas.  

Jūsu viedokļi par to, kā iespējams uzlabot dažādu sektoru, interešu grupu un pārvaldes līmeņu 

sadarbību, ir būtiski situācijas pilnvērtīgam novērtējumam un priekšlikumu sagatavošanai.  

 

Detālāka informācija par projektu ir atrodama mājas lapā www.reclatvija.lv zem sadaļas EEA 

grants/Vides komunikācijas projekts vai pa telefonu (LMT) 26551438.  

Lai gan projekta līdzekļi ir ierobežoti, mēs krīzes apstākļos varētu nedaudz  palīdzēt ar degvielu- pie 

nosacījuma, ka no vienas apdzīvotas vietas brauks mašīna ar vismaz 3 dalībniekiem, segsim degvielas 

izmaksas, tāpēc lūdzam pašiem sakooperēties, bet noteikti darīt mums to zināmu laikus, lai varam 

sagatavot dokumentus un vienoties par apmaksas kārtību. 

Lūdzam informēt par savu dalību šai diskusijā projekta koordinatori Aiju Rantiņu pa e-pastu 

projekti@reclatvija.lv līdz 16.aprīlim plkst. 16:00. 

 

Cieņā, 
Ērika Lagzdiņa, 

REC Latvijas biroja direktore 


