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Pāvilostas ostas Ziemeļu un 

Dienvidu molu pagarināšana,  

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības 

fonds, kopējās izmaksas: 2 976 736,49 EUR 



  “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  

 



SAM 5.5.1. projekts “Dienvidkurzemes 

piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”, 

ERAF, attiecināmās izmaksas 800 000.00 EUR 

 



Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūve, lai 

novērstu plūdu apdraudējumu  un uzlabotu piekļuvi 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem 

 



 “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un 

teritorijas labiekārtošana”, ERAF, kopējās 

izmaksas 273 126.66 EUR, darbu veicējs SIA 

«Pilsbūve» 

 



“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”  

 



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.  

 



 



«Senlietu krātuves «Jūras māja» izveide 

Ziemupē», EJZF finansējums 

publiskais finansējums 112 160,16 EUR; 

 



«Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa 

«Pāvilostas apmetnes labiekārtošana», EJZF 

finansējums, publiskais finansējums 56 104.71 

EUR; 



«Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika 

kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un 

izmantošana tūrismam», publiskais finansējums 

43 885.56 EUR; 



   

Senlietu krātuves «Jūras māja» Ziemupē, 

apkārtnes labiekārtojums, EJZF finansējums,  

publiskais finansējums 40 194,10 EUR;  

  



Igaunijas - Latvijas Programmas Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda  atbalstīts projekts “Pārgājienu  

tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un 

Igaunijā” 

 Projekta mērķis ir izveidot pārgājienu maršrutu gar Baltijas jūru no 

Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Tallinai Igaunijā. Plānots, ka 

kopējais maršruta garums būs ap 1230 km un tas iekļausies Eiropas 

garo distanču kājnieku tūrisma maršrutu tīklā E9. 

 Pāvilostas novadā plānots izvietot piecas lielās norādes zīmes 

(Ulmale, Pāvilosta- divas, Akmensrags un Ziemupe) un divus 

informācijas stendus. 

 Projekta ilgums: 01.02.2017.- 31.01.2020. 

 Kopējais finansējums: ERAF finansējums: EUR 926 277.13, 

projekta partneru līdzfinansējums: EUR 163 460. 67 

 

 



Pāvilostas novadā ir izvietotas 

piecas jaunas norādes zīmes: 



Latvijas vides aizsardzības 

fonda projekti: 
 «Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana 

Pāvilostas pilsētā», 34 419,81 EUR; 

 

 



«Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu 

realizēšana» 13 222,36 EUR 



Valsts kultūrkapitāla fonds 

 «Pāvilostas mākslas skolas materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana»;600.00 EUR  

 «Pāvilostas mūzikas skolas materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošana»; 500.00 EUR 

 

 



Projekti, kuros pašvaldība ir kā 

sadarbības 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. 



 

 

Paldies par uzmanību ! 

 
Pāvilostas novada pašvaldība 

 

 


