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Projekta Coast4us mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu 

plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. 

Galvenās aktivitātes Latvijā ir paredzētas Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novadu pašvaldību 

pilotteritorijās, kur tiks ieviesti plānotie risinājumi, veikta esošo un potenciālo vērtību apzināšana un 

kartēšana. Tā kā projekta piekrastes teritorijās ir būtiskas dabas, kultūras, ekonomiskās un sociālās 

vērtības, dažāds iesaistītās sabiedrības loks ar noteiktām interesēm un vajadzībām, ir nepieciešamas 

inovatīvas un jaunas metodes ilgtspējīgai attīstības plānošanai atbilstoši mūsdienu izaugsmes 

laikmetam, kā arī darbam ar vietējām kopienām konkrētajās pilotteritorijās. Projekta ietvaros, 

izmantojot praktiskas un izglītojošas aktivitātes, paredzēts attīstīt kvalitatīvu dialogu un sadarbību 

starp plānošanas procesā iesaistītajām pusēm, īpašu uzmanību pievēršot vietējam kopienas līmenim, 

veicinot vietējās vajadzībās balstītu attīstības plānošanas pieeju.  

Projekts Coast4us ir vienīgais projekts tēmā „piekrastes plānošana”, – līdz šim daudz ir izstrādāti 

reģionāli un nacionāli plāni, savukārt projekts Coast4us darbosies tieši lokālā līmenī, veicinot ne tikai 

ekonomisku attīstību, bet ari sociālo inovāciju. Tiks ieviests pilnīgi jauns attīstības plānošanas līmenis 

– ciems un kopiena, projekta Coast4us laikā apzinot situāciju, plānojot un ieviešot pilotus, tai skaitā 

nacionālo un reģionālo administrāciju dalība kā partneriem nodrošina tālāku prakses ieviešanu un 

ilgtspēju. 

Īpaši spēcīgu partnerību veido zinātniskā partnerība, jo trīs nozīmīgas universitātes projekta Coast4us 

dalībvalstīs ļaus apkopot labāko pasaules praksi plānošanas līmeņa ieviešanai, vienlaikus nodrošinot 

tās zinātnisku apspriešanu un zināšanu izplatīšanu ES un plašākā līmenī. 

Projekta mērķu sasniegšanai izveidots konsorcijs, ko veido pašvaldības, universitātes, publiskās 

pārvaldes iestādes no Zviedrijas, Somijas, Latvijas un Igaunijas – pavisam 18 partnerorganizācijas un 

9 asociētie partneri. Projekta vadošais partneris ir Esterjētlandes (Östergötland) reģiona padome 

Zviedrijā, savukārt Latvijas konsorciju veido Carnikavas, Saulkrastu, Salacgrīvas novadu 

pašvaldības, Rīgas Tehniskā universitāte un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Galvenais ieguvums ir kopīgā pieredze vietēja līmeņa plānošanai piekrastē, izmantojot jaunas 

metodes. Tā kā ir iesaistīti visi līmeņi – ciemu iedzīvotāji, pašvaldības, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija un universitāte, tad pilotaktivitāšu rezultāti tiks apkopoti un jau iekļauti 

priekšlikumos vietējā līmeņa/ciemu plānošanai Latvijā.  

RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts veic pētniecību, 

konkrēto vērtību apzināšanas un kartēšanas priekšlikumu izstrādi, piedalīsies jaunu Ģeogrāfisko 

informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģiju rīku izstrādē, palīdzēs apzināt un izstrādāt jaunas 

metodes plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai projekta Latvijas kontekstā, 

piedalīsies izglītības sesijās, nodrošinās projekta novērtēšanas un izplatīšanas aktivitātes, kā arī 

palīdzēs sagatavot mācību materiālus un rokasgrāmatas. 

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. janvāris  - 2020. gada 31. decembris.  

No RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta puses projekta 

īstenošanas dalībnieki ir vadošā pētniece Dr. Sanda Geipele, pētnieki Edgars Pudzis un Linda 

Kauškale, viespētnieks Dr. Māris Kaļinka, zinātniskā asistente Iveta Stāmure.  



 

 

Projekta aktivitātes: 

 Vadīšana 
 Kartēšana un sagatavošanās plānošanas procesam, t.sk. RTU Būvuzņēmējdarbības un 

nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ir atbildīgs Latvijas kontekstā par apakšaktivitāti: 

plānošanas rīku izstrāde (ĢIS, IT rīku plānošana, Viedās pilsētas plānošana u.c.). Plānošanas 

process un ilgtspējīgu plānu izstrāde 

 Novērtēšana un izplatīšana. RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas 

institūts ir atbildīgais partneris projektā par dotās aktivitātes īstenošanu un ieviešanu. 

Aktivitātes ietvaros tiks organizēta starptautiska zinātniska konference, kā arī tiks sagatavoti 

zinātniskie raksti starptautiskajiem zinātniskajiem žurnāliem teritoriju attīstības 

problēmjautājumos. 

 Komunikācija.  

Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas prioritāte 2014. - 

2020. gadam ir „kopējo resursu ilgtspējīga izmantošana”, prioritātes specifiskais mērķis 

„ilgtspējīgi plānotas un pārvaldītas jūras un piekrastes teritorijas”. 

Projekta vadītājs RTU: Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta vadošā 

pētniece Dr. Sanda Geipele, e-pasts: sanda.geipele@rtu.lv. 

Projekta izmaksas kopā:  € 3 084 924.35  

ES finansējums: € 2 399 828.62 

ES finansējums RTU: € 153 000.34 (t.sk. RTU līdzfinansējums: € 24 480.06) 

INTERREG CB programmas projekta Coast4us (Piekraste mums) īstenošanas periods: 2018. 

gada 1. janvāris  - 2020. gada 31. decembris. 

 

 

 


