
 

 

Projekta “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības 

un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai 

Liepājas centra pludmalē” (identifikācijas Nr.5.5.1.0/20/I/003) 

AKTUALITĀTES 

 

Informācija ievietota 2022.gada 7. jūnijā 

No 2022.gada 11.aprīļa objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās 

infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” 

pilnībā ir atsākti būvdarbi.  

Līdz vasaras sākumam ir izbūvēts apgaismojums un uzstādīti gaismekļi visās 

pārbūvējamajās izejās uz pludmali. Pabeigta nepieciešamo inženiertīklu izbūve. 

Pilnībā pabeigti koka laipu un platformu izveides darbi izejās ap Glābšanas staciju, 

uzstādīts sanitārtehniskais aprīkojums (tualetes un dušas) un labiekārtojuma elementi 

(pārģērbšanās kabīnes, soli, atkritumu urnas, velostatīvi). Izbūvētas gan apaļkoka 

atbalstsienas kāpām, gan gājēju plūsmu norobežojošie elementi.  

Gandrīz pabeigti darbi arī izejā aiz koncertdārza “Pūt, vējiņi!”. Starp koncertdārzu un 

āra tenisa kortiem pabeigti seguma izbūves darbi, izbūvētas kāpnes un panduss. 

Segumā izvietotas tūrisma maršruta “Kā pa notīm” bruģī iestrādātās notis. Pabeigta 

krustpunkta ar veloceliņu pārbūve, izveidojot labiekārtotu apli. Pludmales daļā 

pabeigta koka laipas un platformas izbūve, uzstādīti labiekārtojuma elementi, daļēji 

uzstādīts sanitārtehniskais aprīkojums. Izbūvētas apaļkoka atbalstsienas.  

Izejā pie Kūrmājas prospekta pabeigta krustpunkta ar veloceliņu pārbūve, izbūvējot 

labiekārtotu apli. Tā kā kavējas kokmateriālu piegāde, nedaudz kavējas koka laipu un 

platformu izbūves darbi.   

Līdz maija vidum apstiprināti gandrīz 75% no paredzētajiem būvdarbiem, tostarp: 

• 90% no ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas izbūves 

darbiem, 

• 81% elektroapgādes izbūves darbiem,  

• 95% apgaismojuma izbūves darbiem, 

• 61% no teritorijas labiekārtojuma un seguma izbūves darbiem. 

___________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2022. gada 7. martā 



No 2022. gada 24. februāra objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās 

infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” ir 

atsākti būvdarbi atsevišķiem darbu veidiem.  

Tehnoloģiskais pārtraukums turpinās bruģakmens segumu izbūves darbiem (t.sk. 

segas konstrukcijas izbūves darbiem), jo vidējā gaisa temperatūra nav atbilstoša 

darbu veikšanai un pastiprinātais nokrišņu daudzums ir traucējošs, lai iestrādātu 

minerālmateriālus atbilstoši projekta prasībām. 

___________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2021. gada 6. decembrī 

Ņemot vērā vēja ietekmi pludmales zonā, kura rezultātā regulāri tiek appludināta 

pludmales zona, nav iespējams veikt darbus ar jaunajām platformām un koka laipām. 

Kā arī, patstāvīgo nokrišņu dēļ, nav iespējams sasniegt nepieciešamās projekta 

prasības uz minerālmateriālu sablīvējumu, jo esošā grunts un materiāli ir pārmitrināti, 

objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība 

posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” ir noteikts tehnoloģiskais 

pārtraukums visu darbu veikšanai no 2021.gada 3.decembra. 

Būvdarbi tiks atsākti, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, indikatīvi 2022.gada 

marta beigas. 

___________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2021. gada 29. oktobrī 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.5.1.0/20/I/003 

“Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības 

veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 

pludmalē” ietvaros noris projekta darbību īstenošana.  

Būvdarbi tiek veikti pakāpeniski. Jūrmalas ielas izejā uz pludmali ir pabeigti visi šajā 

izejā plānotie darbi – pabeigta inženiertīklu izbūve. Noslēdzoties peldsezonai, 

būvdarbi noris visās pārbūvei paredzētajās izejās uz pludmali – gar Glābšanas 

staciju, virzienā no koncertdārza “Pūt, vējiņi!” un Kūrmājas prospekta izejā.  

Kopš būvdarbu sākuma līdz oktobra beigām ir apstiprināti aptuveni 20% no 

paredzētajiem būvdarbiem, tostarp 61% no ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, 

sadzīves kanalizācijas izbūves darbiem, 47% elektroapgādes, 57% apgaismojuma 

izbūves darbiem un 27% no teritorijas labiekārtojuma un segumu izbūves darbiem. 

Lai gan kustību ierobežojumi būvdarbu zonā ir mazināti, iedzīvotāji joprojām tiek 

aicināti sekot līdzi norobežojumiem un ievērot, ka veloceliņa zona posmā no 

Jūrmalas ielas līdz Kūrmājas prospektam ir būvobjekts, un ieplānot apkārtceļu pa 

pludmali vai caur Jūrmalas parku.  

___________________________________________________________________ 



 

Informācija ievietota 2021. gada 28. jūlijā 

Sāksies pludmales izejas pārbūve pie Kūrmājas prospekta 

 

Turpinot Liepājas centrālās pludmales infrastruktūras izbūvi, nākamnedēļ plānots 

sākt būvdarbus pludmales izejā pie Kūrmājas prospekta, kas ved uz pludmales 

kafejnīcu “7. līnija”. Līdz ar būvdarbiem jārēķinās ar papildu kustības ierobežojumiem 

uz gājēju un velobraucēju ceļa. 

Šonedēļ paredzēts pabeigt inženiertīklu izbūves darbus Jūrmalas ielas galā. Jau ir 

izbūvēts ūdensvads un kanalizācija, atlikusi seguma atjaunošana. Līdz ar šo darbu 

pabeigšanu, nākošnedēļ plānots sākt būvdarbus pludmales izejā pie Kūrmājas 

prospekta. 

Saistībā ar būvdarbiem parka apmeklētājiem jārēķinās ar papildu kustības 

ierobežojumiem gan uz gājēju un velobraucēju ceļa, gan pludmales izejās, sākot no 

Kūrmājas prospekta līdz centrālajai glābšanas stacijai. Šo posmu var apiet pa 

pludmali vai parka daļu. 

Labvēlīgu laikapstākļu gadījumā Liepājas centrālās pludmales infrastruktūras 

būvdarbi līdz gada beigām tiks pabeigti un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums. 

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas 

aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju pie 

Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza “Pūt, vējiņi!”, kā arī izeju pie centrālās 

glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā izbūvēti inženiertīkli. 

Būvdarbus veic SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošina SIA "d4m" un 

autoruzraudzību – SIA "JOE". 

Būvdarbi objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras 

attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” tiek īstenoti ES 

fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas 



publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma 

pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” ietvaros. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Informācija ievietota 2021. gada 13. jūlijā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr.5.5.1.0/20/I/003 

“Piekrasti raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības 

veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 

pludmalē” ietvaros noris projekta darbību īstenošana.  

Būvdarbi tiek veikti pakāpeniski un izejā uz pludmali no koncertdārza “Pūt, vējiņi!” 

puses daļa būvdarbu ir pabeigta un ir atvērta kustībai uz pludmali. Uz laiku tika slēgta 

gājēju kustība Jūrmalas ielas izejā uz pludmali, lai varētu izbūvēt tur paredzētos 

inženiertīklus. Tuvākajā laikā tiks uzsākta Kūrmājas prospekta izejas pārbūve.  

Kopš būvdarbu sākuma līdz maija beigām ir apstiprināti 8% no paredzētajiem 

būvdarbiem, tostarp 29% no ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas, sadzīves 

kanalizācijas un elektroapgādes izbūves darbiem un 13% no teritorijas 

labiekārtojuma un segumu izbūves darbiem. 

Lai mazinātu pieguļošās teritorijas kāpu un zaļās zonas izbradāšanu, iedzīvotāji tiek 

aicināti sekot līdzi noteiktajiem kustību ierobežojumiem un ieplānot apkārtceļu pa 

pludmali vai caur Jūrmalas parku. 

___________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2021. gada 29. jūnijs  

Turpinās pludmales izeju pārbūve – sāksies būvdarbi Jūrmalas ielas galā 

Turpinot Liepājas pludmales infrastruktūras izbūvi, šonedēļ tiks sākti būvdarbi 

Jūrmalas ielas izejā uz pludmali. Saistībā ar būvdarbiem jārēķinās ar kustības 

ierobežojumiem pludmales izejā, kā arī uz gājēju un velosipēdistu ceļa. 

Darbus paredzēts veikt mēneša laikā. Šajā laikā jārēķinās ar kustības 

ierobežojumiem, sākot no apgriešanās laukuma virzienā uz jūru, kā arī uz gājēju un 

velobraucēju ceļa, kas ved uzkalniņā gar rezerves stadionu. Gājējiem un 

velosipēdistiem jāņem vērā, ka, virzoties no Dienvidrietumu rajona, kustību varēs 

turpināt caur Jūrmalas parku. 

Būvdarbi paredz Jūrmalas ielas pludmales izejā izbūvēt inženiertīklus, tostarp, 

ūdensvadu un kanalizāciju. Būvdarbus veiks SIA "A-Land", būvuzraudzību 

nodrošinās SIA "d4m" un autoruzraudzību – SIA "JOE". 



 

Būvdarbi objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras 

attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” tiek īstenoti ES 

fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta 

mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 

attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Piekrasti raksturojošās dabas ainavas 

publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana kultūras un tūrisma 

pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” ietvaros. 

___________________________________________________________________ 

 

Informācija ievietota 2021. gada 26. martā  

Saskaņā ar veikto iepirkumu procedūru rezultātiem ir noslēgti visi ar būvniecības 

procesu saistītie līgumi. 2021.gada 28.janvārī ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “A-

Land”. 2021.gada 1.februārī ir noslēgts līgums ar SIA “d4m” par būvuzraudzības 

veikšanu objektā un 2021.gada 3.februārī noslēgts līgums ar SIA “JOE” par 

autoruzraudzības veikšanu.  

Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un ir saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, 

lai uzsāktu būvdarbus objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās 

infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” 

un 2021.gada 22.martā būvlaukums ir nodots būvniekam SIA “A-Land” būvdarbu 

uzsākšanai. 

Būvdarbi tiks veikti pakāpeniski, sākot ar pludmales izeju no koncertdārza “Pūt, 

vējiņi!” puses, līdz ar to šis būs pirmais posms, kur būvdarbu veicējs veiks teritorijas 

iežogošanu, norobežojot daļu no gājēju un velosipēdistu ceļa. Lai mazinātu 

pieguļošās teritorijas kāpu un zaļās zonas izbradāšanu, iedzīvotāji tiek aicināti ņemt 



vērā kustības ierobežojumus un ieplānot apkārtceļu pa pludmali vai gar peldu iestādi 

jeb vannu māju.    

___________________________________________________________________ 

 

 

Informācija ievietota 2021. gada 22. martā  

Sāksies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve; būs ierobežota kustība pa 

Jūrmalas parka pastaigu ceļu 

Lai pilnveidotu Liepājas pludmales infrastruktūru, padarot iedzīvotājiem un pilsētas 

viesiem ērtākas atpūtas iespējas, marta beigās sāksies Liepājas centrālās pludmales 

izeju pārbūve. Saistībā ar būvdarbiem jārēķinās ar kustības ierobežojumiem 

Jūrmalas parkā un uz gājēju un velosipēdistu ceļa. 

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas 

aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju aiz 

Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza “Pūt, vējiņi!”, kā arī izeju pie centrālās 

glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā tiks veikta 

inženiertīklu izbūve. 

 

Realizējot projektu, tiks uzlabota centrālās pludmales pieejamība un atpūtas 

aprīkojums, pārbūvējot trīs Liepājas vēsturiskā centra izejas uz liedagu – izeju aiz 

Kūrmājas prospekta, izeju no koncertdārza “Pūt, vējiņi!”, kā arī izeju pie centrālās 

glābšanas stacijas. Papildus tam Jūrmalas ielas pludmales izejā tiks veikta 

inženiertīklu izbūve. 

Darbi tiks veikti pakāpeniski, sākot ar pludmales izeju no koncertdārza “Pūt, vējiņi!” 

puses. Būvnieki marta beigās veiks teritorijas iežogošanu, norobežojot daļu no gājēju 

un velosipēdistu ceļa, kur notiks būvdarbi. Lai mazinātu kāpu un zaļās zonas 



izbradāšanu, aicinām iedzīvotājus ņemt vērā kustības ierobežojumus un ieplānot 

apkārtceļu gar peldu iestādi jeb vannu māju vai pa pludmali. 

Liepājas centrālās pludmales izeju un apkārtējās teritorijas pārbūves un 

labiekārtošanas darbi paredz: 

• gājēju takas pārbūvi ar cieto segumu līdz pludmales vārtiem un ar koka 

segumu pludmalē; 

• stacionāro publisko tualešu, dušu un dzeramā ūdens punktu izveidi; 

• velostatīvu, ģērbtuvju, SOS punktu, solu un atkritumu urnu izvietošanu; 

• informācijas stendu un virziena norāžu izvietošanu; 

• kāpu eroziju mazinošo risinājumu izbūvi un kāpu biotopa stāvokļa 

uzlabošanas pasākumus; 

• papildu apstādījumu izveidi; 

• vides objekta “Kaija” izveidi un uzstādīšanu; 

• apgaismojuma pārbūvi. 

Pēc projekta īstenošanas pludmales izejās tiks nodrošināta vides pieejamība, tostarp 

paredzot pandusa tipa uzbrauktuvi, lai visiem būtu ērta piekļūstamība pludmales 

aprīkojumam. Tostarp starp koncertdārzu “Pūt, vējiņi!” un tenisa kortiem esošajam 

gājēju ceļam tiks samazināts slīpums līdz 5%, kā arī gar pakāpieniem izbūvēts 

panduss. 

Izbūvējot paredzēto infrastruktūru, tiks radīta ērta un sakārtota vide cilvēku atpūtai, 

kā arī no pārmērīgas cilvēku rīcības ietekmes tiks saudzēta un aizsargāta piejūras 

ainaviskā vērtība, t. sk., pelēkā kāpa. 

Būvdarbus veiks SIA "A-Land", būvuzraudzību nodrošinās SIA "d4m" un 

autoruzraudzību – SIA "JOE". 

Būvdarbi objektā “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras 

attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” tiks veikti ES 

fondu programmas "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Piekrasti 

raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības 

veicināšana kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra 

pludmalē” ietvaros. 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022. gada 31. augustam. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1,75 milj. eiro tai skaitā: Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda finansējums 1,25 milj. eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 55 tūkstoši 

eiro, Liepājas pašvaldības finansējums – 165 tūkstoši eiro, neattiecināmie izdevumi – 

283 tūkstoši eiro. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Informācija ievietota 2020. gada 23. oktobrī 

 



2020. gada 12. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas 

pašvaldības administrācija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 

vienošanos Nr. 5.5.1.0/20/I/003 par darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas 

efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 

kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās 

atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldībās” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Piekrasti 

raksturojošās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšana 

kultūras un tūrisma pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē” 

īstenošanu. 

Iepirkumu komisija 2020. gada 19. augustā ir izsludinājusi būvdarbu un 

būvuzraudzības iepirkumus. Būvuzraudzības iepirkuma pretendentu piedāvājumi tika 

atvērti 16.septembrī un ir uzsākts saņemto piedāvājumu izvērtēšanas process. 

Savukārt, būvdarbu iepirkuma termiņš ir pagarināts līdz 4. novembrim, ņemot vērā 

potenciālo pretendentu uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes uz tiem, kas ietvēra 

arī nepieciešamību veikt grozījumus iepirkuma dokumentācijā. 

 


