
 
 

Projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” 

(identifikācijas Nr. 5.5.1.0/17/I/009) 

 
Projekta aktualitātes 

 

Informācija ievietota 2020. gada 6. maijā 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tuvojas 
noslēgumam 

Darbi pie dievnama fasādes atjaunošanas būvuzņēmēja SIA „UPTK“ vadībā norit kopš 
2018.gada vasaras un šobrīd ir izpildīti vairāk kā 90% apmērā.  Projekts tuvojas 
noslēgumam – šovasar plānots fasādes darbus pabeigt.  

Kopumā ar draudzes sadarbības partneriem paveikts ievērojams darbu apjoms:  

• Veikta fasādes sienu plakņu un elementu (pilastru, antablamentu, balustrādes, 
smilšakmens detaļu, sandriku, pulksteņa ciparnīcu) atjaunošana. 

• Atjaunots, tostarp apzeltīts, krusts un ierīkota zibensaizsardzības sistēma. 

• Veikta torņa slēģu restaurācija un montāža. 

• Ērģeļu telpas logos izlīmētas UV starojuma aizsardzības plēves, lai pasargātu 
instrumentu no saules staru iedarbības. 

• Restaurēti autentiskie ārlogi un iekšlogi, veikta iekšējo jauno logu montāža. 

• Pabeigti pamatu hidroizolācijas darbi un ierīkota lietusūdens kanalizācijas 
novadīšanas sistēma ap baznīcas perimetru. 

• Restaurētas piecas dievnama durvis – trīs ieejas portālu, kā arī sakristejas un 
pagraba durvis. Atjaunotajās durvīs redzami atstāti restaurēšanas procesā 
atklāto dažādo krāsu slāņu fragmenti, kurus ienākot dievnamā varēs aplūkot 
katrs tā apmeklētājs. Pagraba durvīm būvuzņēmējs SIA „UPTK“, vadoties pēc 
restaurācijas darbu metodikas, veica vecā skārda demontāžu. Interesanti, ka 
tās rezultātā tika atklātas vecas masīvkoka pildiņu durvis ar speciāli veidotām 
ventilācijas atverēm. Pēc darbu veikšanas restauratoru darbnīcā durvis 
atguvušas vēsturisko izskatu – kā pirms skārda uzklāšanas. Pateicība 
izsakāma baznīcas atjaunošanas fonda un draudzes sadarbības partnerim no 
Vācijas – biedrībai „Baltische Baudenkmäler e.V.“, kas, saņemot Vācijas 
valdības piešķirto finansējumu un ieguldot savu līdzfinansējumu, 2019.gadā 
atbalstīja durvju atjaunošanas darbu veikšanu.  

Papildus darbi un finansējums 

Bez plānotajām projekta aktivitātēm 2019. gadā ir paveikti torņa stiprināšanas darbi, 
kuru nepieciešamība tika atklāta tikai darbu procesā pagājušā gadā. Darbu veikšanai 
nepieciešamais finansējums bija 87 663 EUR. Lielāko daļu no šī finansējuma izdevies 
piesaistīt caur projektu konkursiem no Liepājas pilsētas pašvaldības, Nacionālās 
kultūras mantojuma pārvaldes un sadarbības partnera – organizācijas Vācijā 
„Kurzemes apvienotie fondi“. Nozīmīgs ieguldījums ir saņemts arī no ziedotājiem, kas 
2019.gadā atbalstījuši dievnama atjaunošanas darbus un baznīcas atjaunošanas 
fonda darbību 12 081 EUR apmērā. Lielākā daļa no šiem ziedotājiem ir 
privātpersonas, kurām esam īpaši pateicīgi par regulāro atbalstu.  



Vēl veicamie darbi 

Šovasar plānotie pēdējie darbi fasādes darbu noslēgšanai ir fasādes apdares 
pabeigšana, logu un vitrāžas restaurācija un lielākais apjoms paveicams pie galvenās 
ieejas portāla – Rietumu (R) portāla smilšakmens detaļu restaurācijas, tostarp šobrīd 
ļoti sliktā stāvoklī esošo skulptūru „Ticība“ un „Mīlestība“ atjaunošanas. Šis portāls 
atšķirībā no  ārējiem diviem ieejas portāliem ir visvairāk erodējis un cietis. Uz tā 
virsmas izveidojusies melna garoza. Stipri cietuši skulpturālie elementi, vietām 
ornamenti ir pilnīgi nenosakāmi. Ir plaši akmens un apmetuma zudumi. Jau iepriekš ir 
notikušas vairākkārtējas skulptūru atjaunošanas darbu metodikas izpētes, lai izvēlētos 
vissaderīgāko un ilgnoturīgāko materiālu un veidu to atjaunošanai.  Ņemot vērā 
skulptūru pamatmateriālu – smilšakmeni, kura noturība Liepājas klimatiskajos 
apstākļos diemžēl nav bijusi ilgstoša, tas ir sarežģīts uzdevums. Pēdējie darbi pie R 
portāla veikti, kad skulptūra „Mīlestība“ tika konservēta un ievietota dievnama torņa 
ieejas telpā. Portālam, saskaņā ar būvprojektu, veicama pilna konservācijas un 
restaurācijas programma, pēc darbu pabeigšanas oriģinālās skulptūras novietojot tām 
sākotnēji paredzētās vietās.  Liepājas pilsētas pašvaldības šī gada projektu konkursā 
kultūrvēsturisko ēku atbalstam portāla atjaunošanai piešķirti līdzekļi 75% apmērā 
izdevumu segšanai. Tiklīdz Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē tiks saskaņota R 
portāla atjaunošanas metodika, sāksies  smilšakmens detaļu sakārtošanas darbi.  

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds un draudze turpinās rūpēties, 
lai jau šī gada vasarā kopējie fasādes darbi tiktu noslēgti un sekmētu turpmāku 
dievnama atjaunošanas plānošanas un pilnveides darbu realizāciju. Nepieciešamo 
darbu vidū minami dievnama pulksteņa mehānisma izpētes un restaurācijas, žoga 
atjaunošanas darbi, ēkas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi, torņa iekštelpas 
renovācija, kā arī apjomīgāku darbu sagatavošana – dievnama interjera un ērģeļu 
izpēte un atjaunošana. Katra liepājnieka, katedrāles apmeklētāja un sadarbības 
partneru līdzšinējais ieguldījums ir bijis neatsverams, lai dievnama atjaunošana 
noritētu sekmīgi. Pateicību izsakām ikvienam, kas esat ar priecīgām sirdīm atbalstījuši 
dievnama atdzimšanu – tā fasādes pārtapšanu no pelēkas, drūpošas un apdraudošas 
– gaišā, Dievu pagodinošā!  

Dievnama atjaunošanu un turpmāko baznīcas atjaunošanas fonda darbību iespējams 
atbalstīt: http://www.trisvienibasfonds.lelb.lv.   

Uzziņai  

Fasādes atjaunošanas darbi tiek realizēti sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību kā 
projekta vadošo partneri, būvuzņēmēju SIA „UPTK“, autoruzraugu SIA 
„Arhitektoniskās izpētes grupa“ un būvuzraugu SIA „Akords U“.  

Darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 
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” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes 
mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Fasāžu atjaunošanas projekta budžets 1 178 
217 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 178  tūkstošus eiro  - no savāktajiem 
ziedojumiem baznīcas atjaunošanai. 

2019.gadā veikti projektā neplānoti torņa stiprināšanas darbi, kuru izmaksas (papildus 
apstiprinātajam fasādes atjaunošanas projektam) 87 663 eiro.  

Informāciju  sagatavoja:  

Liepājas Sv.Trīsvenības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Ilze Vitāle 
(ilze.vitale@lelb.lv, 26585678) 

Fasādes atjaunošanas darbu projekta vadītājs Pēteris Bikše 
(trisvienibasfonds@inbox.lv, 26605111) 

 

http://www.trisvienibasfonds.lelb.lv/


 
 

 

Informācija ievietota 2020. gada 25. februārī 

Topošajam interjera muzejam – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – atzīmē spāru 

svētkus 

Pēc nepilna pusotra gada kopš būvniecības darbu uzsākšanas, topošajam interjera 

muzejam – Hoijeres kundzes viesnīcas ēkai – 25. februārī tika atzīmēti spāru svētki, 

kuru laikā arhitekte, būvuzraugs, būvnieki un Liepājas muzeja pārstāvji atskatījās uz 

līdzšinējo projekta gaitu, veiktajiem un plānotajiem darbiem. 

Kā uzrunā atzina gan Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, gan arhitekte Liesma 

Markova, restaurācijas darbs ir ilgs un rūpīgs, bet sabiedrībai ne tik redzams darbs, 

kur katrai lietai un atradumam ir nozīme. Viss, kas tiek atrasts būvdarbu procesā, tiek 

rūpīgi izpētīts un saglabāts. 

Kā norādīja būvnieks, šobrīd procentuāli ir pabeigti 41% no paredzētajiem 

būvdarbiem, tostarp 22% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas 

ietver telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu atjaunošanas 

darbus; 44% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem; 49% no pagalma labiekārtošanas 

darbiem; kā arī 89% no identificētajiem papildu darbiem, kas saistīti ar pamatu 

nostiprināšanu. 

Šobrīd ir pabeigta lielākā daļa no ēkā paredzētajiem demontāžas darbiem, pamatu 

nostiprināšanas, ēkas pirmā un otrā stāva pārsegumu siju izbūves, protezēšanas, 

pastiprināšanas un nomaiņas. Iekštelpās jau redzami iezīmējies manteļskurstenis un 

maizes krāsns. Paralēli tiek veikti jumta atjaunošanas darbi, kā arī uzsākti grīdu 

pamatnes izbūves darbi. 

Daļa no projektā paredzētajiem darbiem notiek arī darbnīcās, kur tiek veikta 

saglabājamo ēkas iekšdurvju un logu restaurācija. Tāpat uzsākta jaunu logu izveide, 

krāsns podiņu atjaunošana un nepieciešamo kopiju izveide. 

Darbi tiek veikti saskaņā ar iepriekš izstrādātu restaurācijas darbu programmu, 

iepriekš veicot arheoloģiskās analīzes, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un 

veicot vēl citus priekšdarbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku. 

Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves rezultātā tiks sagatavota 

ēka 17.–19. gadsimta interjera muzeja izveidei, kas durvis plāno vērt 2021. gadā. 

Tāpat projekts paredz labiekārtot Kungu kvartāla pagalma teritoriju. 



Saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem būvdarbus objektā veic SIA “RERE MEISTARI”, 

būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4” un autoruzraudzību – pilnsabiedrība “Pils 

projekts”. 

Būvdarbi objektā “Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku 

Kungu kvartālā, Liepājā” tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada 

plānošanas perioda 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" sadarbības projekta 

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. 
 
 

 
 
 

 

Informācija ievietota 2020. gada 6. janvārī 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi 

noris projekta darbību īstenošana 

2018. gada septembra beigās pēc darbību īstenošanas ekspluatācijā pieņemta 

Vērgales muižas apbūve un objekts ir pieejams sabiedrībai, kā arī kopš 2019. gada 

maija beigām sabiedrībai pieejams izveidotais Ālandes upes atpūtas komplekss 

Grobiņā, kas sevī ietver izbūvēto pastaigu taku gar Ālandes upi un pārbūvēto Grobiņas 

pilsdrupu ieejas mezglu. 

Liepājas pilsētas pašvaldība 

Pēc būvprojekta izmaiņu izstrādes un akceptēšanas, būvdarbu īstenošanas termiņš 

Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbiem pagarināts līdz 

2021.gada marta vidum. 

Objektā līdz šim ir veiktas arheoloģiskās analīzes, atzīmētas vēsturisko gleznojumu 

vietas, izstrādāta restaurācijas darbu programma un citi priekšdarbi, lai maksimāli 

saglabātu vēstures liecības par ēku. Tika veikts ēkas dezinfekcijas (fumigācijas) 

process, uzsākti ēkas pamatu pastiprināšanas darbi gan no iekšpuses, gan ārpuses, 

kā arī ēkas iekšpusē uzsākti pagraba padziļināšanas un grunts atrakšanas darbi un 

tiek veikta arheoloģiskā uzraudzība. Ēkā uzsākti sienu, griestu, grīdu un jumta 

demontāžas darbi. Tiek veikta pārseguma siju protezēšana, pastiprināšana un 

nomaiņa. Tiek veikti jumta atjaunošanas darbi. Darbnīcās tiek veikta saglabājamo 

ēkas iekšdurvju un logu restaurācija. Ir uzsākta jauno logu izveide. Darbnīcā tiek veikta 

krāsns podiņu atjaunošana un kopiju izveide. Ir izveidots manteļskursteņa makets un 

uzsākta tā mūrēšana. 

Procentuāli ir pabeigti 14% no vispārējiem celtniecības un restaurācijas darbiem, kas 

sevī ietver visus telpu pārbūves, pagraba izbūves, logu, durvju, sienu, griestu 

atjaunošanas darbus, kā arī 44% no ārējo inženiertīklu izbūves darbiem, 49% no 



pagalma labiekārtošanas darbiem un 71% no kopējiem identificētajiem papildus 

darbiem. 

Liepājas pilsētas pašvaldības otram objektam – koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”, 

2019.gada 5.augustā pārbūves būvprojektam Liepājas pilsētas Būvvaldes būvatļaujā 

tika saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Septembra sākumā izsludināti būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumi. Būvdarbu 

iepirkuma pretendentu piedāvājumi tika atvērti tikai 13. novembrī, jo tika saņemts 

daudz jautājumu no potenciālajiem pretendentiem un, sniedzot atbildes, vairākas 

reizes nācās arī veikt grozījumus arī attiecībā uz piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 

Šobrīd tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi. 

Būvuzraudzības iepirkuma pretendentu piedāvājumi tika atvērti 23.oktobrī un 

21.novembrī Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu SIA “BaltLine Globe”. Būvuzraudzības līgums tiks slēgts tikai pēc tam, kad 

būs pieņemts lēmums par būvdarbu veicēju. 

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas būvniecības otrajā 

pusgadā pilnā mērā pabeigta torņa nostiprināšana, torņa slēģu restaurācija, ciparnīcu 

restaurācija, krusta restaurācija, zibensnovadīšanas sistēmas uzstādīšana, skārda un 

metālu detaļu nomaiņa un restaurācija, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra, jumta 

balustrādes atjaunošana, ieeju ārdurvju restaurācija un atjaunošana. Turpinās darbs 

pie logu un vitrāžas restaurācijas, smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas. 

Papildus informācija pieejama: http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams- 

unergeles/atjaunosanas-darbi/ 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Objektā “Pretplūdu aizsargbūves – promenādes izbūve, lai novērstu plūdu 

apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un 

moliem” aktīvi norit būvdarbi. Līdz 2019.gada beigām pabeigti ir hidrotehniskie darbi 

(rievsienas un slipa izbūve), apgaismojuma izbūve, uzstādīta skulptūra un muzeja 

norādes zīme, izbūvētas plānotās inženierkomunikācijas un tiek sagatavots 

promenādes ceļa segums, kā arī muzeja apkārtne, lai varētu veikt bruģēšanas darbus. 

Paralēli tiek būvēta estrāde, notiek ar vides pieejamības nodrošināšanu saistītie 

būvdarbi un drīz tiks uzstādītas ugunsdzēsības kāpnes pie muzeja ēkas. Pateicoties 

siltajam rudenim, darbi rit uz priekšu un varētu tikt pabeigti noteiktajā termiņā, 

apzaļumošanas darbus – puķu un koku stādīšanu, nosakot kā atliktos darbus. 

Papildus informācija pieejama: 

http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551 

Nīcas novada dome 

Līdz ar 2019.gada nogali ir noslēgts projekta 2.etaps, kura ietvaros Bernātu dabas 

parka teritorijā ir uzstādītas visas paredzētās akmens skulptūras - kopā sešas, 16 taku 

masīvkoka vārti, kas norāda uz takas sākumu un beigām un 2 šūpoļu konstruktīvie 

rāmji. Viena no lielajām akmens skulptūrām ir nodēvēta par Laimas akmeni, kas reizē 

ir gan sols, gan dabas mātes simbols. Māras akmeņos ir atveidotas divas figūras Nīcas 

tautas tērpos un šajās skulptūrās ir iespējams iesēsties un baudīt Bernātu meža 

burvību. Māras takas turpinājumā izvietotas arī trīs mazākas akmens skulptūras. 

http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-unergeles/atjaunosanas-darbi/
http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-unergeles/atjaunosanas-darbi/
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551


2020.gadā projektu plānots noslēgt, īstenojot 3.etapu. Tā ietvaros tiks veikti projekta 

apjomīgākie darbi – skatu torņa un tilta izbūve. Darbs pie tilta izbūves ir jau uzsākts. 

Papildus tam Bernātu dabas parks šogad tiks papildināts ar 6 ainavu rāmjiem, 3 

lapenēm, 5 šūpolēm un vairākiem desmitiem metru laipām un kāpnēm. Paralēli notiek 

darbs arī pie planšetu maketu izstrādes, tās sagaidāmas pavasarī. Planšetēs tiks 

iekļauts QR kods, kuru noskenējot, 7 taku tīklojums būs redzams apmeklētāju 

viedierīcēs. 

Kopumā Nīcas novada dome darbus plāno tā, lai netiktu ierobežota piekļuve parka 

teritorijai. Pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki 

strādās parka teritorijā, un tikai tad uzstādītie elementi iegūs savu gala vizuālo tēlu. 

Papildus informācija pieejama: 

https://www.nica.lv/lv/projekti-2016 

https://www.nica.lv/mda/fmg//undefined/PROJEKTI/Publicit%C4%81te5_09.12.2019.. 

pdf 
 
 

 
 
 

 

Informācija ievietota 2019. gada 4. jūlijā 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi noris 

projekta darbību īstenošana. 

Liepājas pilsētas pašvaldība 

2019.gada pirmajā ceturksnī Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un 

pārbūves darbi joprojām bija apturēti un tika izstrādātās būvprojekta izmaiņas, kā arī 

veikta būvprojekta izmaiņu ekspertīze. 

Iestājoties piemērotiem laika apstākļiem un pamatojoties uz Būvnieka ierosinājumu, 

būvdarbi Kungu kvartālā tika daļēji atsākti 2019.gada aprīļa beigās, uzsākot pagalma 

labiekārtojuma demontāžas darbus un ārējo inženiertīklu izbūves darbus. 

2019.gada maijā pēc būvprojekta izmaiņu projekta saskaņošanas Liepājas pilsētas 

Būvvaldē, būvdarbi tika atsākti pilnā apmērā, uzsākot Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas 

sienu, griestu, grīdas un jumta demontāžas darbus. Ir demontētās ēkas iekšdurvis un 

darbnīcās uzsākta to restaurācija. 

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze 

Turpinās darbs pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas 

projekta. Tiek turpināti ēkas fasādes, logu, slēģu un durvju atjaunošanas – 

restaurācijas darbi. 

https://www.nica.lv/lv/projekti-2016
https://www.nica.lv/mda/fmg/undefined/PROJEKTI/Publicit%C4%81te5_09.12.2019..pdf
https://www.nica.lv/mda/fmg/undefined/PROJEKTI/Publicit%C4%81te5_09.12.2019..pdf


Lielā apjomā veikti fasādes piesārņojuma un bioloģiskā apauguma tīrīšanas, 

izsāļojumu novēršanas darbi, dzegu vilkumu atjaunošana, torņa augšējās daļas un 

torņa jumta metāla konstrukciju atjaunošana, torņu slēģu restaurācija un atjaunošana, 

jauno logu izgatavošana. Tāpat tiek turpināts darbs pie cokolu atjaunošanas, 

hidroizolācijas un drenāžas sistēmas ierīkošanas, logu restaurācijas, torņa daļas 

erodējošā un bojātā mūra pārmūrēšanas, mūra enkurošanas, mūru injicēšanas un 

torņa daļas nostiprināšanas. 

Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes. 

Papildus informācija pieejama: http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un- 

ergeles/atjaunosanas-darbi/ 

Pāvilostas novada pašvaldība 

Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi iepirkuma procedūru un šī gada 24. aprīlī ir 

noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam “Pretplūdu aizsargbūves - promenādes 

izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”. Būvdarbus veiks SIA “Tilts” par kopējo 

līguma summu EUR 1 076 364,77. Projekta ietvaros plānots nostiprināt Sakas upes 

krastu, izbūvēt promenādi un slipu laivu nolaišanai ūdenī, veikt Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtojumu, sakārtot muzeja pieejamību un 

ierīkot ugunsdzēsības kāpnes uz ēkas otro stāvu, izbūvēt nelielu estrādi pie muzeja, 

SERF mājai pievadīt komunikācijas un izvietot labiekārtojuma elementus. Kopējais 

plānotais līguma ilgums ir desmit mēneši, bet būvdarbu termiņš ir deviņi mēneši. 

Objekta autoruzraudzību atbilstoši tirgus izpētei veiks SIA “ISLIENA V”, darbam 

nozīmējot būvuzraugu Dairi Sanderu, bet autoruzraudzību veiks būvprojekta 

izstrādātājs SIA “Geo Consultants”. Reāli būvdarbi objektā uzsākti 17. jūnijā ar Sakas 

upes krasta nostiprināšanas darbiem jahtu ostas teritorijā. 

Papildus informācija pieejama: http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017- 

sam-551 

Nīcas novada dome 

Nīcas novada dome ir uzsākusi projekta darbību otro etapu. Otrā etapa ietvaros 

turpinās darbi gan tēlnieku darbnīcās, gan ir paredzēti darbi dabas parka teritorijā, 

uzsākot vides elementu uzstādīšanu. 

Uzstādītā būvplāksne liecina par darbu sākšanu parka teritorijā. Jūnija beigās ir 

uzsākta mazo labiekārtojuma elementu uzstādīšana, bet jau jūlija beigās plānots 

uzsākt torņa celtniecības darbus, līdz tam vēl gaidāmi torņa arhitektūras risinājumu 

daļas ekspertu atzinumi. 

Vēl pēc visu autoru darbu uzstādīšanas notiks piestrādes darbi, kad tēlnieki strādās 

arī parka teritorijā un tikai tad elementi iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu. Vēl šī 

gada ietvaros plānots dabas parka teritoriju labiekārtot, ar soliņiem, atkritumu urnām, 

norādes zīmēm un informatīviem stendiem par parka tematiku. Parka sākuma daļu 

jau rudenī rotās arī akmens skulptūras ar novadam raksturīgiem stāstiem un rakstiem. 

Uzstādīšanas process nebūs vienkāršs, jo jāņem vērā, ka parka teritorija ir Īpaši 

aizsargājama, kas nozīmē, ka procesos jāievēro īpaša piesardzība. Smagākā no 

skulptūrām būs vairāk kā 7 tonnas smaga, organizējot procesus jāplāno gan zemsedzi 

saudzējošu elementu uzstādīšana, gan citas Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts 

vides dienesta prasības. Šobrīd pašiem orientēties 24 hektāros palīdz virtuālā karte, 

http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/
http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551


jo taku tīkls sajauc galvu pat vietējiem – projekta vadītāja izveidojusi karti, kas 

pagaidām ir darba materiāls un atvieglo procesus. Pēc labās prakses nolemts, ka 

nepieciešams šādu karti izveidot arī pieejamu apmeklētājiem, kas kļūtu pieejama jau 

pēc parka atklāšanas. 

Paralēli plānotajiem darbiem tēlnieku darbnīcās un būvniecības laikā, taps arī 

elektroniskas ekspozīcijas izveide – kas paredz iemūžināt tēlnieku procesus un parka 

tapšanu, kā arī apmeklētājam ļaus pieslēgties e-vidē un iepazīties ar 7 taku stāstiem. 

Iepirkuma rezultātā, līgums par darbu veikšanu noslēgts ar uzņēmumu Sense Media. 

Papildus informācija pieejama: 

https://www.nica.lv/mda/fmg//PROJEKTI/Publicit%C4%81te4_04.07.2019..pdf 

Grobiņas novada dome 

Projekta ietvaros lielas pārvērtības piedzīvojušas pilsdrupas, kurās veikta jaunas 

skatuves izbūve. Jaunā skatuve ir plašāka, ar transformējamu jumtu. Ir izveidotas 

“aizskatuves” telpas, kas ikdienā pildīs skatu platformas funkciju no kuras paveras 

skaista Grobiņas pilsētas panorāma. Pilsdrupu rietumu pusē no akmens gabionu 

krāvumiem ir izveidota siena vēsturiskajā vietā, kas noslēdz pils teritoriju un pasargās 

apmeklētājus no valdošajiem vējiem. Pilsdrupu teritorijā izbūvēts papildus 

apgaismojums un videonovērošanas sistēma. Labiekārtota teritorija, atjaunojot bruģa 

un grants segumu. 

Ir izbūvēta aptuveni 2,5km gara pastaigu taka, kas vijas cauri Grobiņas pilsētai gar 

Ālandes upi. Pastaigu takas būvniecībā izmantotas grants šķembu segums un 

zemākajās vietās koka laipas. Takas malās izvietoti soliņi ar atkritumu urnām un 

informācijas stendi. Taka savieno pilsdrupas un Grobiņas pilskalnu ar Priedulāju 

senkapiem. Nogāzē pie pilsdrupām ir izbūvēta plaša koka terase, kuru iespējams 

nākotnē izmantot dažādiem pasākumiem kā skatuvi vai vienkārši izbaudīt saulrietu. 

2019. gada 30. aprīlī objekts pieņemts ekspluatācijā. 

Papildus informācija pieejama: 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2932: 

pilsdrupu-un-landes-upes-krasta-prvrtbas&catid=10:vispareji&Itemid=119 
 
 

 
 
 

 
 

 
Informācija ievietota 2019. gada 4. janvārī 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/009 

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros aktīvi noris 

projekta darbību īstenošana. 

https://www.nica.lv/mda/fmg/PROJEKTI/Publicit%C4%81te4_04.07.2019..pdf
http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2932%3Apilsdrupu-un-landes-upes-krasta-prvrtbas&amp;catid=10%3Avispareji&amp;Itemid=119
http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2932%3Apilsdrupu-un-landes-upes-krasta-prvrtbas&amp;catid=10%3Avispareji&amp;Itemid=119


Liepājas pilsētas pašvaldība 

Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas restaurācijas un pārbūves darbi, ko veic SIA “RERE 

MEISTARI” tika uzsākti 2018.gada augusta vidū. Līdz šim ir veiktas arheoloģiskās 

analīzes, atzīmētas vēsturisko gleznojumu vietas un citi priekšdarbi, lai maksimāli 

saglabātu vēstures liecības par ēku. Veikts ēkas dezinfekcijas (fumigācijas) process, 

uzsākti ēkas pamatu pastiprināšanas darbi gan no iekšpuses, gan ārpuses, kā arī ēkas 

iekšpusē uzsākti pagraba padziļināšanas un grunts atrakšanas darbi un tiek veikta 

arheoloģiskā uzraudzība. 

Pamatu pastiprināšanas un pagraba padziļināšanas darbu laikā tika konstatēts, ka 

vēsturiskie laukakmens pamati ir būtiski sliktākā stāvoklī nekā tas tika paredzēts 

projekta tehniskajā dokumentācijā, līdz ar to veidojās vēsturiskā laukakmens pamata 

nobrukums. Tā kā autoruzrauga iesniegtais risinājums paredz izmaiņas esošajā 

būvprojektā un iejaukšanos ēkas būvkonstrukcijās, saskaņā ar saņemtajiem 

Būvniecības valsts kontroles biroja norādījumiem, Pasūtītājam ir jāveic būvprojekta 

izmaiņu ekspertīze. Šobrīd ēkas pamatu pastiprināšana ir pabeigta tādā apjomā, lai 

neradītu apdraudējumu ne ēkai, ne sabiedrībai un būvdarbi objektā ir apturēti. 

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas būvniecības pirmajā 

pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz 

pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, 

uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas 

darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes 

krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un 

restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas 

sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas. 

Papildus informācija pieejama: http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un- 

ergeles/atjaunosanas-darbi/ 

http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/
http://www.trinitatis.lv/language/lv/dievnams-un-ergeles/atjaunosanas-darbi/


Pāvilostas novada pašvaldība 

Pāvilostas novada pašvaldība 2018.gada otrajā pusgadā pabeidza darbus objektā 

“Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”. Ir veikta abu 

ēku – Vērgales muzeja un Vērgales kultūras nama - fasāžu rekonstrukcijas darbi un 

apkārtnes labiekārtojums, kā arī muzeja ēkas jumta nomaiņa. 

Būvprojektu izstrādāja A/S “Būvmeistars”, kas arī veica autoruzraudzību. Būvdarbus 

veica SIA “Pilsbūve” un būvuzraudzību veica SIA “Taigers”. 

Otram Pāvilostas novada pašvaldības objektam “Pretplūdu aizsargbūves – 

promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas 

novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” šobrīd tiek gatavota būvdarbu iepirkuma 

dokumentācija. 

Objektā plānoti sekojoši darbi: Sakas upes krasta nostiprināšana, promenādes izbūve 

no Dzintaru ielas gala līdz Ziemeļu mola sākumam, mazgabarīta laivu slipa izbūve, 

nelielas estrādes izbūve, Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes 

labiekārtojums, invalīdu pieejamība muzejam un ugunsdrošības kāpņu izbūve muzeja 

ēkai, vēsturiskā Sakas upes krasta bruģa atjaunošana, kā arī promenādes 

labiekārtojuma elementi un tiks izbūvētas komunikācijas SERF mājai. 

Būvprojektu izstrādāja SIA “Geo Consultants”. 

Papildus informācija pieejama: http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017- 

sam-551 

Nīcas novada dome 

Nīcas novada dome ir īstenojusi projektā plānotās darbības pirmā etapa ietvaros. Otrā 

etapa priekšdarbi tiks uzsākti jau janvāra beigās, lai 2019.gada vasarā Dabas parka 

Bernāti teritorijā varētu tikt uzsākti būvdarbi. 

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par būvdarbu veikšanu 2018.gada 28.novembrī 

noslēgts līgums ar SIA “Normand Enterprises”. Būvnieks 2018.gada nogalē ir veicis 

1.etapa ietvaros izgatavoto autordarbu transportēšanu līdz novietnei, kur tie tiks 

uzglabāti līdz labiekārtojuma elementu uzstādīšanai dabas parkā. 

Saņemtajiem autordarbiem plānota autoru piestrāde pēc elementu uzstādīšanas dabā. 

Mākslinieki darbosies arī parka teritorijā un tikai tad vides objekti iegūs savu patieso 

formu un vizuālo tēlu. 

Papildus informācija pieejama: 

http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2018/12/Publicit%C4%81te2_14.12.2018.- 

2.pdf 

Grobiņas novada dome 

Projekta ietvaros lielas pārvērtības piedzīvojušas pilsdrupas, kurās veikta jaunas 

skatuves izbūve. Jaunā skatuve ir plašāka, ar transformējamu jumtu. Ir izveidotas 

“aizskatuves” telpas, kas ikdienā pildīs skatu platformas funkciju no kuras paveras 

skaista Grobiņas pilsētas panorāma. Pilsdrupu rietumu pusē no akmens gabionu 

krāvumiem ir izveidota siena vēsturiskajā vietā, kas noslēdz pils teritoriju un pasargās 

apmekētājus no valdošajiem vējiem. Pilsdrupu teritorijā izbūvēts papildus 

apgaismojums un videonovērošanas sistēma. Nogāzē pie pilsdrupām ir izbūvēta plaša 

http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551
http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2018/12/Publicit%C4%81te2_14.12.2018.-2.pdf
http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2018/12/Publicit%C4%81te2_14.12.2018.-2.pdf


koka terase, kuru iespējams nākotnē izmantot dažādiem pasākumiem kā skatuvi vai 

vienkārši izbaudīt saulrietu. 

Ir izbūvēta lielākā daļa no pastaigu takas, kas vijas cauri Grobiņas pilsētai gar Ālandes 

upi. Pastaigu takas būvniecībā izmantotas grants šķembu segums un zemākajās 

vietās koka laipas. Takas malās izvietoti soliņi ar atkritumu urnām un informācijas 

stendi. Taka savienos pilsdrupas un Grobiņas pilskalnu ar Priedulāju senkapiem. 

Papildus informācija pieejama: 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2591: 

top-landes-upes-atptas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126 
 
 

 
 
 

 
 

 
Informācija ievietota 2018. gada 6. jūlijā 

2018. gada 29. jūnijā Liepājas pilsētas pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūra ir noslēgusi vienošanos Nr. 5.5.1.0/17/I/009 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” otrās atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai 

pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 

gadsimtiem” īstenošanu. 

Saskaņā ar 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumiem, daļa 

sadarbības partneru jau aktīvi uzsākuši projektā paredzēto darbību, t.sk. būvdarbu, 

īstenošanu. 

Liepājas pilsētas pašvaldība 

2018. gada 14. jūnijā noslēgts līgums Nr. LPP 2018/45 starp Liepājas pilsētas 

pašvaldību un SIA “RERE MEISTARI” par būvdarbu veikšanu objektā “Hoijeres 

kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”. 

2018. gada 3. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2017/156 starp Liepājas pilsētas 

pašvaldību un SIA “Firma L4” par būvuzraudzības veikšanu objektam “Hoijeres 

kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā”. 

2018 .gada 4. jūlijā noslēgts līgums Nr. LPP 2015/1/ERAF/A starp Liepājas pilsētas 

pašvaldību un Pilnsabiedrību “Pils projekts” par autoruzraudzības veikšanu objektam 

“Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, 

Liepājā”. 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2591%3Atop-landes-upes-atptas-komplekss&amp;catid=42%3Ajaunumi&amp;Itemid=126
http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2591%3Atop-landes-upes-atptas-komplekss&amp;catid=42%3Ajaunumi&amp;Itemid=126


Būvdarbi tiks uzsākti indikatīvi šā gada augustā. 

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze 

2018. gada 23. aprīlī noslēgts būvdarbu līgums Nr. 1/2018 starp Liepājas 

Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA firmu “UPTK”. 

2018. gada 25. aprīlī noslēgts būvuzraudzības līgums Nr. 2/2018 starp Liepājas 

Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA “Akords U”. 

2018. gada 7. maijā noslēgts autoruzraudzības līgums Nr. 3/2018 starp Liepājas 

Sv.Trīsvienības ev.lut. draudzi un SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un 

smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti šā gada jūnijā. 

Papildus informācija pieejama: http://www.trinitatis.lv/liepajas-svetas-trisvienibas- 

katedrales-fasades-atjaunosana-ka-nakamais-nozimigais-posms-pie-objekta- 

saglabasanas-nakamajam-paaudzem/ 

Pāvilostas novada pašvaldība 

2017. gada 21. augustā noslēgts būvdarbu līgums par Vērgales muižas kompleksa 

atjaunošanu un teritorijas labiekaŗtošanu noslēgts starp Pāvilostas novada pašvaldību 

un SIA “Pilsbūve”. 

Objektam tiek nodrošināta gan būvuzraudzība, ko veic SIA “Taigers”, gan 

autoruzraudzība, ko veic A/S “Būvmeistars”, bet tās nav projektā iekļautās darbības. 

Tiek veikta Vērgales muižas kompleksa ēkas “Muzejs” jumta un fasādes atjaunošana 

un teritorijas daļas labiekārtošana, un ēkas “Pagasta valde un skola” jeb Pagastmāja 

vienkāršotā fasādes atjaunošana. Līdz šim ir nomainīts jums Vērgales muzeja ēkai un 

abām ēkām nomainīti logi. 

Papildus informācija pieejama: http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017- 

sam-551 

Nīcas novada dome 

2018. gada 19. aprīlī Nīcas novada dome noslēgusi autoratlīdzības līgumus par vides 

objektu izveidi ar tēlniekiem Ģirtu Burvi un Gaiti Burvi, un ir uzsākta vides objektu un 

labiekārtojuma elementu izgatavošana, kuru uzstādīšana Bernātu dabas parkā tiks 

uzsākta 2019. gada vasarā. 

Papildus informācija pieejama: 

http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/07/Publicit%C4%81te1.pdf 

Grobiņas novada dome 

2018. gada 23. martā noslēgts līgums Nr. GrND 2017/8/ERAF starp Grobiņas novada 

domi un SIA “Grobiņas SPMK” par Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecību. 

2018.gada 29.martā noslēgts līgums Nr. TI 2018/12 starp Grobiņas novada domi un 

SIA “d4m” par būvuzraudzības veikšanu Ālandes upes atpūtas kompleksa būvniecības 

darbiem. 

http://www.trinitatis.lv/liepajas-svetas-trisvienibas-katedrales-fasades-atjaunosana-ka-nakamais-nozimigais-posms-pie-objekta-saglabasanas-nakamajam-paaudzem/
http://www.trinitatis.lv/liepajas-svetas-trisvienibas-katedrales-fasades-atjaunosana-ka-nakamais-nozimigais-posms-pie-objekta-saglabasanas-nakamajam-paaudzem/
http://www.trinitatis.lv/liepajas-svetas-trisvienibas-katedrales-fasades-atjaunosana-ka-nakamais-nozimigais-posms-pie-objekta-saglabasanas-nakamajam-paaudzem/
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551
http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/-projekti/eraf-2017-sam-551
http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2009/07/Publicit%C4%81te1.pdf


Būvdarbi ir uzsākti abās topošā Ālandes upes atpūtas kompleksa daļās – gan 

Grobiņas pilsdrupu daļā, kur uzsākta kompleksa ieejas mezgla izveide, t.sk. estrādes 

pārbūves darbi, gan aptuveni 3 km garās pastaigu takas izbūves darbi. 

Papildus informācija pieejama: 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2591: 

top-landes-upes-atptas-komplekss&catid=42:jaunumi&Itemid=126 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Informācija ievietota 2018. gada 3. jūlijā 

Noslēgts līgums par vērienīga kultūras un dabas mantojuma projekta 

īstenošanu Dienvidkurzemē 

29. jūnijā ir noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

līdzfinansēta projekta „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” 

īstenošanu. Tā ietvaros tiks atjaunoti un attīstīti kopumā septiņi nozīmīgi kultūras un 

dabas mantojuma objekti. 

Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīja projekta iesniedzējs – 

Liepājas pilsētas pašvaldība. Tās sadarbības partneri projektā ir Liepājas Svētās 

trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze, Grobiņas novada dome, Nīcas novada 

dome, Pāvilostas novada pašvaldība. 

Projekta partnerus vieno centieni aizsargāt un saglabāt Baltijas jūras piekrastes 

Dienvidkurzemes reģiona unikālo dabas un kultūras mantojumu un kopīgs redzējums, 

kā attīstīt un pilnveidot kultūrvēsturiskos objektus par daudzfunkcionāliem, 

labiekārtotiem, plašai mērķauditorijai paredzētiem un pieejamiem objektiem. 

Hoijeres kundzes viesnīca, viens no vecākajiem koka dzīvojamajiem namiem Liepājā, 

pašlaik aplūkojams vien no ārpuses. Projektā paredzēts atjaunot ēkas unikālo 17. gs. 

beigu plānojumu, kā arī tajā esošo manteļskursteni un maizes krāsni. Pēc 

atjaunošanas ēkā tiks izveidots Interjera muzejs, bet agrāko kroga funkciju iedzīvinās 

eksperimentālajā virtuve ar 17. gs. ēdienu un dzērienu gatavošanas meistarklasēm. 

Līdztekus pašai ēkai labiekārtots tiks arī Kungu kvartāla pagalms, atjaunojot vēsturisko 

aku, žogu, bruģi un citas mazās arhitektūras formas. 

Koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” atrodas Kurzemes reģionā vienīgā brīvdabas koncertzāle 

ar jumtu. Koncertdārza pārbūve un teritorijas labiekārtošana ļaus palielināt 

pārvietojamo sēdvietu skaitu, kā arī atjaunot māksliniekiem un skatītājiem 

nepieciešamo infrastruktūru. 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2591%3Atop-landes-upes-atptas-komplekss&amp;catid=42%3Ajaunumi&amp;Itemid=126
http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2591%3Atop-landes-upes-atptas-komplekss&amp;catid=42%3Ajaunumi&amp;Itemid=126


Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālei projekta ietvaros tiks atjaunota fasāde un 

restaurēti logi un durvis. Viena no katedrāles lielākajām vērtībām ir pasaulē lielākās 

mehāniskās ērģeles – pēc ēkas atjaunošanas darbiem ērģeļmūzikas koncertus būs 

iespējams rīkot visa gada garumā. 

Labiekārtojot Ālandes upes krastmalu, Grobiņā tiks izveidota taka, kas ļaus 

apmeklētājiem apmeklēt trīs populārākos Grobiņas arheoloģiskā ansambļa 

pieminekļus – viduslaiku pili ar bastioniem, pilskalnu ar senpilsētu un Priedienas 

senkapus – un pilnvērtīgi izjust to unikālās liecības un vēsturisko ainavu. 

Vērgales muižas kompleksā tiks autentiski atjaunota muzeja ēkas fasāde un jumts, kā 

arī bijušās muižas klēts fasāde. Pārbūves un restaurācijas darbi ļaus atjaunot muižas 

ēku vienoto vizuālo tēlu, turklāt muižā paredzēts veidot arī jaunus, atraktīvus tūrisma 

pakalpojumus. 

Bernātu dabas parkā ik gadu pieaug apmeklētāju skaits. Lai palīdzētu cilvēkiem 

orientēties mežainajās kāpās un vienlaikus aizsargātu zemsedzi no izbradāšanas, 

parkā tiks izveidotas septiņas labiekārtotas dabas takas, kā arī uzcelts tilts un skatu 

tornis. 

Savukārt pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja tiks izbūvēta promenāde, kas 

vienlaikus kalpos kā pretplūdu aizsargbūve, sargājot vēsturisko ēku no applūšanas. 

Pie muzeja tiks atjaunots arī vēsturiskais bruģis, ierīkota mazgabarīta laivu nolaišanas 

vieta, kā arī no jauna izbūvēta neliela brīvdabas estrāde. 

Projekts „Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ir viens no 

kopumā 10 kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem 

projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir 

saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējumam. 

Projekts tiks īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. 

specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Kopējās projekta 

izmaksas ir 6 720 257,70 eiro, t.sk. ERAF finansējums – 4 507 200 eiro, savukārt 

nacionālais publiskais finansējums 1 131 717,73 eiro (t.sk. valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām 209 729,44 eiro un pašvaldību finansējums 629 188,29eiro). 

Informāciju sagatavoja 
Inita Kabanova 
Kultūras ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente 
Tālrunis: 67 330 254 
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv 
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