
PĀVILOSTAS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ 

REALIZĒTIE PROJEKTI
2017.- 2018. gads



Pāvilostas ostas Ziemeļu un 

Dienvidu molu pagarināšana, 

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības 

fonds, Kopējās izmaksas: 2 976 736,49 EUR





“Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas 

novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, 

projekta Nr. 16-02-A00702-000022, ELFLA, 

kopējā projekta summa sastāda EUR 579 538.00, no tā 

publiskais finansējums EUR 521 584.27



Pašvaldības autoceļu pārbūve:  pieci autoceļi-

“Kapsētas ceļš”, “Ķuķu ceļš”, “Vernāti- Baltiņi” , 

“Ventspils ceļš- Silmači», “Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki”



“Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā 

atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt 

uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”, 

ERAF, Projekta kopējās izmaksas sastāda 500 00.00 EUR, tai 

skaitā ERAF finansējums 85% t.i. 425 000.00 EUR



Darbus veic SIA “ĢL konsultants” par summu EUR 

424 440.00, bez PVN, ar PVN EUR 513 572.40



SAM 5.5.1. projekts “Dienvidkurzemes 

piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, 

ERAF, attiecināmās izmaksas 800 000.00 EUR



“Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana”, ERAF, kopējās 

izmaksas 273 126.66 EUR, darbu veicējs SIA 

«Pilsbūve», realizācija līdz 21.02.2018.





“Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas 

izveide Pāvilostas novadpētniecības 

muzejam”, EJZF, Publiskais finansējums sastāda EUR 34 

965.00, attiecināmās izmaksas EUR 38 850.00;





“Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot 

Pāvilostas pilsētas pludmales”, EJZF, kopējās 

114 232,26 EUR , publiskās izmaksas EUR 84 342.86





Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projekts 

“Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history” jeb 

“Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” 

(projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr. LLI-173



Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. līdz 31.05.2018.

Projekta mērķis: Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 542 488.14, kas ir ERAF 

atbalsts, Pāvilostas novada pašvaldības daļa projektā sastāda 

148 321.25 EUR, no kā 85% ir ERAF atbalsts, 5% valsts budžeta 

līdzfinansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.



Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projekts 

“Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana 

glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb “Coordination 

development and capacity building of rescuers along Baltic 

seashore”, “Safety First” 



Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši no 03.04.2017. 

līdz 02.02.2019.
Projekta partneri: Galvenais partneris: Ventspils p/i "Ventspils Digitālais centrs", projekta partneri: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Klaipēdas ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests, Neringas pašvaldība, Liepājas p/i "Pašvaldības policija", Pāvilostas novada pašvaldība. 

Pāvilostas novada pašvaldības saņemtais finansējums sastāda EUR 4731.00, līdzfinansējums EUR 

709.65



SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei 

Pāvilostas novadā”, ESF, Kopējās projekta izmaksas 

sastāda 33 149.00 EUR, projektu plānots īstenot trīs gadus, līdz 

31.12.2019. 





Projekti, kuros Pāvilostas novada pašvaldība ir kā 

partneris:

 SAM 8.4.1. ESF projekts «Pilnveidot nodarbināto personu 

profesionālo kompetenci», realizē Valsts izglītības un attīstības 

aģentūra; 

 SAM 8.3.2. ESF «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai», realizē Valsts izglītības satura centrs;

 SAM 8.3.4. ESF «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai», realizē Izglītības kvalitātes valsts dienests;

 Projekts «Pašvaldības klientu informācijas pārvaldības risinājums», 

realizē Rīgas domes informācijas tehnoloģiju centrs;

 Baltic sea reagion programmas projekts «Aprites ekonomikas 

attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes 

celšanas aktivitātēm», realizē SIA Vides investīciju fonds un Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera.



Atbalstītie projekti no EJZF:

 «Senlietu krātuves «Jūras māja» izveide Ziemupē», publiskais 

finansējums 112 160.16 EUR;

 «Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa «Pāvilostas 

apmetnes labiekārtošana»», publiskais finansējums 56 104.71 

EUR;

 «Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā 

mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismam», publiskais 

finansējums 43 885.56 EUR;



Iesniegtie projekti Lietuvas –

Latvijas pārrobežu programmā:

 «Amber Coast: traditions and tourism», 

kopējais Pāvilostas novada pašvaldības 

finansējums EUR 83 300.00;

 ‘’Neringa and Pavilosta municipalities` 

cooperation in developing sustainable and 

clean enviromnment», kopējais Pāvilostas 

novada pašvaldības finansējums EUR 313 

288,18



Plānotie projekti: Pilsētvides sakārtošana un 

publiska vides objekta- pulksteņa izveide 

Pāvilostas pilsētas centrā



Paldies par uzmanību !

Pāvilostas novada pašvaldība


