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• Plāns tiek izstrādāts Norvēģu finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas Nr.
LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas
valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 4.aktivitātes „Valsts
ilgtermiņa tematiskā plānojuma izstrāde Baltijas jūras piekrastei” ietvaros.

• Plāna konceptuālais mērķis - veicināt ekonomisko aktivitāti Baltijas jūras piekrastē,
uzlabot piekrastes pārvaldību un sekmēt ar vides aizsardzības interesēm līdzsvarotu
piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma attīstīšanu (būt nevis uz jau notikušu
negadījumu reaģējošam, bet gan uz nākotnes iespējamo negadījumu novēršanu
orientētam).
• Plāna uzdevums - esošās situācijas apzināšana un priekšlikumu izstrāde cilvēku
drošības un glābšanas uzlabošanai piekrastes teritorijā, tai skaitā publiskās
infrastruktūras attīstībai un starpinstitūciju sadarbības pilnveidošanai ilgtermiņā.

• Plāns aptvers Rucavas, Nīcas, Grobiņas Pāvilostas, Ventspils, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novadu, kā arī Liepājas pilsētas un Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas.

• Plāna izstrādes laika grafiks: 2014.gada oktobris - 2015.gada jūlijs (10 mēneši), no
tiem: 3 mēneši esošās situācijas apzināšanai, 5 mēneši - problēmu risinājumu
priekšlikumu izstrādei sadarbībā ar Rīgas reģionu, VARAM, valsts un pašvaldību
atbildīgajām iestādēm, 2 mēneši - noslēguma secinājumu izstrādei.

Esošās situācijas analīze
–

vispārīga informācija par reģiona piekrastes pašvaldībām

–

būtiskākie apdraudējumu veidi un to pārvaldība

–

glābšanas un drošības nodrošināšanai pieejamo resursu novērtējums (starpinstitūciju
sadarbība, materiāltehniskā bāze, sasniedzamība un piekļuve)

–

sabiedrības informētība par cilvēku glābšanu un drošību pludmalē

–

SVID analīze

–

kopsavilkums

Plāna rezultāts: risinājumi / priekšlikumi
–

priekšlikumi sasniedzamības un piekļuves nodrošināšanai

–

priekšlikumi materiāltehniskās bāzes uzlabošanai

–

priekšlikumi sadarbības uzlabošana glābšanas procesa dalībnieku starpā

–

priekšlikumi sabiedrības informēšanas uzlabošanai

–

priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai

–

priekšlikumi ES teritoriālās sadarbības projektu idejām

–

priekšlikumi Piekrastes plānojuma uzraudzības un novērtēšanas pilnveidošanai

Kontaktinformācija
Baiba Endzele - Saulīte
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Cilvēku drošības un glābšanas plāna izstrādes eksperts
Pulkveža Brieža iela 4-3, Rīga, LV - 1010
Mob.: 29205206
e-pasts: baiba.endzele@kurzemesregions.lv

