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 Ievads
Attīstības programmas 2.daļa „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” ir Aizputes novada attīstības 
programmas 2019. – 2025.gadam sastāvdaļa, kas izstrādāta, pamatojoties uz novada pašreizējās 
situācijas analīzi, kā arī diskusijām ar novada iedzīvotājiem. 

1.  Stratēģiskie mērķi
Aizputes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2030.gadam ir definēti šādi trīs ilgtermiņā 
sasniedzamie stratēģiskie mērķi (1. – 1.attēls). 

1. – 1.attēls. Aizputes novada attīstības stratēģiskie mērķi 

 

2. Vidēja termiņa prioritātes un 
 rīcības virzieni

Lai sasniegtu katru no stratēģiskajiem mērķiem (SM), programmas ietvaros ir noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes (P) 2025.gadam: 

Mērķis 2030.gadam  Prioritātes 2025.gadam 
SM1 Pleca sajūta – efektīva pārvaldība 
un pilsoniska sabiedrība  

P1 Pleca sajūta – efektīva un racionāla pārvaldība, 
iekļaujoša un pilsoniski aktīva sabiedrība 

SM2 Vide un infrastruktūra – 
pievilcīga dzīves un uzņēmējdarbības 
vide 

 
P2 Vide un infrastruktūra – Aizputes pilsētas attīstība, 
pašvaldības ēku un teritoriju sakārtošana 

SM3 Uzņēmējdarbība – labi 
apmaksātas darba vietas  

P3 Uzņēmējdarbība – labvēlīgi apstākļi 
uzņēmējdarbības veikšanai 
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Katram no mērķiem ir noteikti rīcības virzieni: 

Prioritātes 2025.gadam  Rīcības virzieni 

P1 Pleca sajūta  

R1.1. Pārvaldība 
R1.2. Sabiedrības līdzdalība 
R1.3. Izglītība 
R1.4. Kultūra 
R1.5. Sociālie pakalpojumi 
R1.6. Drošība 

P2 Vide un infrastruktūra  

R2.1. Pašvaldības ēkas 
R2.2. Sporta infrastruktūra 
R2.3. Ceļi un ielas 
R2.4. Komunālie pakalpojumi 
R2.5. Labiekārtojums un vide 

P3 Uzņēmējdarbība  
R3.1. Uzņēmējdarbība 
R3.2. Tūrisms 

Katra no rīcības un investīciju plānā iekļautajām rīcībām atbilst vienam no rīcības virzieniem. 

3. Nepieciešamais finansējuma 
 apjoms

Rīcības un investīciju plānā ir iekļautas 134 rīcības, kuru kopējās investīciju izmaksas ir ap EUR 18,7 
miljoni, savukārt rīcību īstenošanas rezultātā uzturēšanas izmaksas palielinās par aptuveni EUR 
0,36 miljoniem gadā (3. – 1. attēls). 

Rīcības ir iedalītas atbilstoši divām prioritātēm: 

 A – nozīmīgas, plānotas rīcības; 
 B – mazāk nozīmīgas vai turpmākajos gados plānojamas rīcības. 

3. – 1.attēls. Rīcības un investīciju plāna ieviešanai nepieciešamais finansējums 
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2019. – 2020.gados izteikti lielākā daļa rīcību atbilst A prioritātei – šīs rīcības ir jau iepriekš plānotas, 
bieži vien – neatliekamas. B prioritātei šajos gados atbilst mazāk rīcību – tās var tikt realizētas situācijā, 
ja novada budžeta situācija ir tam labvēlīga jeb izdodas piesaistīt ārējo finansējumu. 

Sākot ar 2021.gadu plānotajām rīcībām nepieciešamais finansējuma apjoms krasi samazinās. Ir 
prognozējams, ka uz šo laika posmu tiks pārvirzītas tās rīcības, kurām laika posmā līdz 2021.gadam 
nepietika finansējuma, kā arī izvirzītas jaunas rīcības. 

Daļa no rīcībām radīs arī pastāvīgos izdevumus – šo rīcību rezultātā, piemēram, tiks izveidoti jauni 
pastāvīga atbalsta instrumenti pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai u.c. 

Īstenojot pašreizējo rīcības un investīciju plānu laika posmā līdz 2025.gadam novada pašvaldības 
pastāvīgie izdevumi pieaugs par aptuveni 0,36 miljoniem eiro gadā, tajā skaitā A prioritātes rīcības 
radīs ikgadējā budžeta pastāvīgo izdevumu sadārdzinājumu par aptuveni 0,22 miljoniem eiro, bet B 
prioritātes rīcības – par 0,13 miljoniem eiro. 

4.  Sasniedzamie rezultāti
Atbilstoši Aizputes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam nospraustajiem 
ilgtermiņā sasniedzamajiem rezultātiem attīstības programmai 2019.-2025.gadam tiek noteikti šādi 
sasniedzamie rezultāti: 

 
P1 Pleca sajūta   

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators Sasniedzamais rezultāts 
Novadā darbojošos nevalstisko organizāciju 
skaits 

2018 86 > 70 

Izglītojamo skaits novada vispārējās pamata 
un vidējās izglītības iestādēs 

2018 826 > 800 

Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības 
iestādēs 

2018 345 > 300 

Valsts olimpiādēs piedalījušos Aizputes 
novada skolēnu skaits 

2017./201
8. 

2 > 5 

Novada kultūras iestāžu (kultūras nami, 
bibliotēkas, muzeji) apmeklētāju skaits 

2017 78 457 > 75 000 

    

 
P2 Vide un infrastruktūra   

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators Sasniedzamais rezultāts 
Pašvaldības ceļi ar melno segumu, km 2018 8,95 >14 
Pašvaldības ielas ar melno segumu, km 2018 38,67 >40 
Vēsturisko muižu pilis (Apriķi, Bojas, Cīrava, 
Kalvene, Kazdanga), kuru telpas tiek 
pilnvērtīgi izmantotas 

2018 2 (Bojas, 
Kalvene) 

4 

 
P3 Uzņēmējdarbība   

Rādītājs Bāzes gads Bāzes indikators Sasniedzamais rezultāts 
Uzņēmumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem 2016 85 Vismaz 90 
Bezdarba līmenis (%) 2018.g. sep. 5,3 <5,6 
Novadā esošo naktsmītņu skaits 2019 9 14 
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5.  Ieviešana un uzraudzība
Aizputes novada attīstības programmas 2019. – 2025.gadam ieviešanu nodrošina Aizputes novada 
dome, kas: 

 Nozīmē attīstības programmas uzraudzības ziņojumu izstrādātāju; 
 Uzrauga attīstības programmas ieviešanu atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, rīcības virzieniem un 

rīcības un investīciju plānam; 
 Koordinē rīcības un investīciju plāna un darbību un pasākumu plāna ieviešanu, iesaistot 

atbildīgos speciālistus un partnerus; 
 Pieņem lēmumus par attīstības programmas grozījumiem un/vai tās aktualizāciju; 
 Apstiprina uzraudzības ziņojumus; 
 Nodrošina sabiedrību ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas gaitu un 

rezultātiem. 

Uzraudzības ziņojuma izstrādātājam dome nodrošina tiesības pieprasīt un saņemt uzraudzības 
ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no pašvaldības iestādēm un citiem informācijas 
avotiem. 

Reizi gadā tiek sastādīts ikgadējais attīstības programmas uzraudzības ziņojums, kas veido daļu no 
pašvaldības gada pārskata un iekļauj informāciju par: 

 Aktuālajiem rezultatīvo rādītāju datiem, salīdzinot šos rādītājus ar iepriekšējo gadu rezultātiem 
un īsi raksturojot izmaiņu iemeslus un potenciālo ietekmi uz novada attīstību; 

 Rīcības un investīciju plāna izpildes gaitas pārskatu, t.i. realizēto un notiekošo projektu 
uzskaitījumu; 

Bez tam reizi gadā tiek sagatavota un pašvaldības mājaslapā publicēta aktualizētā rīcības un 
investīciju plāna redakcija, iekļaujot tajā izmaiņas: izslēdzot pabeigtos projektus, iekļaujot jaunus 
projektus un veicot nepieciešamās izmaiņas  plānā iekļautajās rīcībās. 

Izmaiņas attīstības programmā tiek veiktas ar domes lēmumu. Nevar veikt attīstības programmas gala 
termiņa izmaiņas.
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6.  Rīcības un investīciju plāns
Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R1.1. Pārvaldība 
R1.1. Semināru un kursu 

organizācija novada 
pašvaldības speciālistiem 

Augsta Aizputes novada domes 
darbinieku kompetence. 

pastāvīgi   6 000,00 A Dome 

R1.1. Novada pārvaldības struktūras 
optimizācija 

Efektīvas un vienkāršas novada pārvaldes 
sistēmas izveide. 

2022 14 000,00   A Dome 

R1.1. Apmācību semināri un kursi 
novada izglītības, kultūras un 
sporta speciālistiem 

Paaugstināta novada izglītības, kultūras 
un sporta speciālistu kvalifikācija. Gadā – 
vismaz 2 apmācību kursi un / vai 
semināri. 

pastāvīgi   8 000,00 A Dome, 
izpilddirektore 
izglītības jomā 

R1.1. Apmācību semināri un kursi 
novada veselības aprūpes un 
sociālās jomas speciālistiem 

Paaugstināta veselības aprūpes un 
sociālās jomas speciālistu kvalifikācija. 
Gadā – vismaz 2 apmācību kursi un / vai 
semināri. 

pastāvīgi   1 000,00 A PA "Sociālais 
dienests", bāriņtiesa 

R1.1. Attīstāmo bērnu un jauniešu 
sporta veidu izvēle un 
subsidētu nodarbību 
nodrošināšana 

Personāla piesaiste ložu šaušanas, 
volejbola un vieglatlētikas attīstībai un 
pastāvīgu nodarbību norise, pašvaldībai 
tās daļēji vai pilnībā subsidējot. 

2020-2025   50 000,00 B Sporta centrs 
"Lejaskurzeme" 

R1.1. Novada speciālistu pieredzes 
apmaiņas braucieni 

Novada izglītības, kultūras un sporta 
speciālistiem paplašināts redzes loks, 
iegūta jauna pieredze. Gadā – vismaz 2 
braucieni. 

pastāvīgi   2 000,00 A AND, izpilddirektore 
izglītības jomā 

R1.1. Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra 
uzturēšana Aizputē, Atmodas 
ielā 22, Aizputes novadā 

Vienota klientu apkalpošanas centra 
uzturēšana. 

Pastāvīgi  7 935,00 A Attīstības nodaļa 

R1.2. Sabiedrības līdzdalība 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R1.2. Aizputes novada domes 
projektu konkurss 
nevalstiskajām organizācijām 

Finansiāls atbalsts nevalstisko 
organizāciju darbībai novada teritorijā, 
augstāka nevalstisko organizāciju 
darbības ilgtspēja un stabilitāte. 

pastāvīgi   5 000,00 A Attīstības nodaļa 

R1.2. "Ideju talku" metodikas 
izmantošana novadam aktuālu 
problēmu risināšanā 

Sabiedrības līdzdalība un augsta lēmumu 
kvalitāte, risinot novadam aktuālas 
problēmas. Gadā vismaz 1 "ideju talka". 

pastāvīgi   100,00 A Dome 

R1.2. Jaunatnes darbinieku piesaiste 
un mobilitātes nodrošināšana 

Jaunatnes darbinieku piesaiste ar mērķi 
nodrošināt izglītības darbu par drošību, 
aizsardzību, nometņu vadītāju izglītošanu 
u.c. 

pastāvīgi, 
no 2021 

  3 500,00 A Jaunatnes darba 
īstenotāji 

R1.2. Jauniešu iniciatīvas konkurss Regulārs ideju konkurss 13 - 25 g.v. 
Aizputes novada jauniešiem iniciatīvas 
veidošanai un novada pilnveidei. 

pastāvīgi, 
no 2021 

  400,00 A Jaunatnes darba 
īstenotāji 

R1.2. Aizputes novada Jauniešu 
forums 

Ikgadējs 13.-25.gadus vecu jauniešu 
forums novada rītdienai. 

pastāvīgi, 
no 2020 

  500,00 A Jaunatnes darba 
īstenotāji 

R1.3. Izglītība 
R1.3. Mūžizglītība Nodrošināta iespēja saņemt izglītības 

pakalpojumus mūža garumā. 
pastāvīgi   1 800,00 B   

R1.3. Projekts “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai”, Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 

Nodrošināta tādu izglītības pakalpojumu 
daudzveidība, kas balstīti uz individuālās 
mācību pieejas attīstību un ieviešanu 
vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi 
uzlabojot izglītojamo kompetences un 
mācību sasniegumus. 

2018-2019  56 598,00 A   

R1.3. Projekts “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”, 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 

Samazināts to izglītojamo skaits, kuri 
pārtrauc mācības un nepabeidz skolu 
dažādu apstākļu dēļ. 

pastāvīgi   7 712,00 A   
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R1.3. Projekts, “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” 
Nr.8.3.5.0./16/I/001 

Uzlabota pieeja karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārīgās un 
profesionālajās izglītības iestādēs. 

2018-2020  14 274,00 A  

R1.3. Psihologa vai psihologu 
piesaiste novada izglītības 
iestādēm 

Speciālista - psihologa vai vairāku 
psihologu piesaiste novada izglītības 
iestāžu vajadzībām. Vienošanās ar Cīravas 
AVS par pakalpojuma veikšanu arī šajā 
izglītības iestādē. 

2020-
pastāvīgi 

  25 000,00 A   

R1.3. Projekts “Proti un dari”, 
Nr.8.3.3.0/15/I/001 

Atbalsts 15 - 29 gadus veciem jauniešiem, 
kuri nestrādā un nemācās un nav NVA 
uzskaitē. 

2019-2020   50 054,40 A   

R1.3. Izglītības darba metodiķa 
piesaiste 

Aizputes novada apstākļiem adaptētu 
izglītības metodiku izstrāde, piesaistot 
profesionālu metodologu. 

2022-
pastāvīgi 

  2 000,00 B   

R1.3. Peldētprasmes apmācību 
nodrošināšana 2.klases 
bērniem 

2.klases bērnu peldētapmācība, 
nodrošinot regulāru prasmju apmācību 
baseinā. 

2020-
pastāvīgi 

  7 500,00 A   

R1.4. Kultūra 
R1.4. Pašvaldības kultūras iestāžu 

struktūras optimizācija 
Kultūras iestāžu darba efektivizācija, 
nodrošinot racionālu, novada iespējām 
atbilstošu kultūras iestāžu tīklu. 

2021     A   

R1.4. Novada kultūras jomas 
stratēģijas izstrāde 

Plānošanas dokumenta izstrāde ar mērķi 
pilnveidot pašvaldības darbu kultūras 
jomā un nodrošināt novadā spilgtas un 
iesaistošas kultūras norises, t.sk. veidojot 
racionālāku kultūras iestāžu tīklu, uzticot 
daļu no kultūras funkcijām nevalstiskajām 
organizācijām un attīstot kultūras 

2020    A Kultūras komiteja, 
novada kultūras 
namu vadītāji 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

notikumu kalendāru, kas ietver visas 
novada apdzīvotās vietas. 

R1.4. Sadarbība ar citām 
pašvaldībām un ārvalstu 
partneriem kultūras jomā 

Kultūras pakalpojumu daudzveidības 
palielināšana, sadarbojoties ar citām 
pašvaldībām un citu valstu partneriem. 

pastāvīgi   2 000,00 A   

R1.5. Sociālie pakalpojumi 
R1.5. Uzvedības korekcijas 

apmācību programma augsta 
riska grupas bērnu vecākiem 

Disfunkcionālu ģimeņu vecākiem sniegta 
iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un 
prasmes funkcionālas ģimenes vides 
veidošanai, prasmes un zināšanas bērnu 
audzināšanā un saskarsmē ar bērniem. 

pastāvīgi   1 000,00 A Sociālais dienests, 
bāriņtiesa 

R1.5. Grupu terapijas programma 
vardarbību veikušu personu 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma īstenošanai 

Palīdzēt vardarbību veikušai pilngadīgai 
personai pārtraukt fiziskās vardarbības 
pielietošanu un mazināt psiholoģiskās 
vardarbības pielietošanu pret laulāto, 
bijušo laulāto vai personu, ar kuru ir 
bijušas nereģistrētas laulāto attiecības, 
tādējādi paaugstinot upuru drošību. 

pastāvīgi    A Sociālais dienests, 
bāriņtiesa 

R1.5. Deinstitucionalizācijas projekts 
"Kurzeme visiem" II kārta.  
Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai 

 Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde 
pakalpojumu infrastruktūras attīstībai 
Dienas aprūpes centrā bērniem un 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
Aizputes novadā. 

2019-2020 30 183,00   A Attīstības nodaļa 

R1.5. Aktīvais nodarbinātības 
pasākums "Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi" 

  2018 47 478,07   A  Dome 

R1.5. Sociālās mājas izveide 
Kazdangā 

Normatīvās bāzes izpēte, apzinot 
pakalpojuma nodrošināšanas iespējas. 
Institūcijas izveide, lai atbalstītu aizvien 

2019-
pastāvīgi 

50 000,00 50 000,00 A  SIA “Aizputes nami” 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

lielāko iedzīvotāju skaitu, kas pensijas 
vecumā sevi nevar nodrošināt. 

R1.5. Dienas centra izveide 
personām ar invaliditāti un 
garīga rakstura traucējumiem 

Sociālā atbalsta pakalpojuma attīstība, 
kas klientiem ļauj dzīvot pēc iespējas 
pilnvērtīgu dzīvi, nezaudējot saikni ar 
sabiedrību un veicinot radošumu. 

2025 50 000,00 50 000,00 B   

R1.5. Pansionāta "Rokaiži" 
darbinieku kvalifikācijas 
celšana 

Darbinieku kvalifikācijas celšanas kursi, 
aprūpes un virtuves personāla 
apmācības, pieredzes apmaiņas 
braucieni. 

pastāvīgi   1 300,00 A   

R1.5. Trūkstošo medicīnas 
pakalpojumu apzināšana un 
nodrošināšana 

Paplašināts medicīnas pakalpojumu klāsts 
novada teritorijā. Fizioterapijas 
pakalpojumu nodrošināšana atbilstošās 
telpās. 

pastāvīgi    A Dome 

R1.6. Drošība 
R1.6. Interreg V-A- Latvia-Lithuania 

„VideoGard”  LLI-258 
  2017-2019 37 600,00   A   

R2.1. Pašvaldības ēkas 
R2.1. Pašvaldības mājas Atmodas 

ielā 1 pielāgošana sociālo 
pakalpojumu sniegšanas 
funkcijai 

Degradētā pašvaldības īpašuma 
rekonstrukcija un pielāgošana sociālo 
pakalpojumu sniegšanas funkcijai. 

2020 230 000,00   B   

R2.1. Kazdangas pagasta pārvaldes 
Ķiršu gatvē 1 siltināšana un 
jumta nomaiņa 

Nolietotā jumta nomaiņa un ēkas 
siltināšana kurināmā taupīšanai. 

2024 60 000,00   B   

R2.1. PII "Ezītis" ēkas projekts un 
pārbūve Kazdangā 

PII projektēšana un pārbūve. 2019 140 000,00   A   

R2.1. PII "Pasaciņa" iekštelpu 
remonta pabeigšana, fasādes 

Iekštelpu remonta pabeigšana, fasādes 
remonts, teritorijas labiekārtošanas darbi, 

2019-2024 40 000,00   A   
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

remonts un teritorijas 
labiekārtošana 

t.sk. ūdensapgādes pieslēguma remonts, 
sporta laukuma un aprīkojuma 
uzstādīšana, žoga un vārtu nomaiņa. 

R2.1. Cīravas PII "Pīlādzītis" 
teritorijas labiekārtošana 

Žoga un vārtu nomaiņa, lietus ūdens 
novadīšanas sistēmas uzlabojumi, 
apgaismojuma pilnveide. 

2020 50 000,00   A   

R2.1. Aizputes vidusskolas remonts Telpu kosmētiskais remonts, ventilācijas 
sistēmas remonts, pagraba telpu 
remonts. 

2019-2025 30 000,00   A   

R2.1. Kalvenes pamatskolas telpu 
kosmētiskais remonts 

Skolas telpu, jo īpaši sanitāro telpu un 
koridoru remonts. 

2019 15 000,00   A   

R2.1. Kalvenes pamatskolas sporta 
zāle 

Mācību procesa nodrošināšanai 
atbilstošas sporta zāles uzcelšana. 

2025 150 000,00   B   

R2.1. Māteru Jura Kazdangas 
pamatskolas telpu remonts 

Skolas gaiteņu un ventilācijas sistēmas 
remonts. 

2019-2020 25 000,00   A   

R2.1. Aizputes pagasta pamatskolas 
mājturības nama izveide 

Esošās saimniecības ēkas pārveide 
mājturības priekšmeta pasniegšanai. 

2024 35 000,00   B   

R2.1. Dzērves pamatskolas katlu 
mājas un malkas laukuma 
sakārtošana 

Katlu mājas pārbūve un malkas nojumes 
izveide. 

2023 85 000,00   B   

R2.1. Lažas speciālās 
internātpamatskolas internāta 
paplašināšana 

Tehniskā projekta izstrāde un ēkas 
paplašināšana, lai nodrošinātu 
normatīviem atbilstošu platību internāta 
audzēkņiem. 

2022-2023 150 000,00   A   

R2.1. Lažas speciālās 
internātpamatskolas PII 
grupas telpu iegāde 

Dzīvojamās mājas "Sakāni" iegāde un 
pielāgošana PII vajadzībām. 

2021-2023 100 000,00   B   
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.1. Aizputes Mūzikas skolas telpu 
remonts 

Vairāku telpu remonts, lai paplašinātu 
skolu, tualešu ierīkošana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām u.c. darbi. 

2019-2020 25 000,00   A   

R2.1. Skolēnu jaunrades centra 
Skolas ielā 1 remonts 

Telpu kosmētiskais remonts, 
elektroinstalācijas nomaiņa. 

2020-2024 35 000,00   A   

R2.1. Aizputes Kultūras nama 
remonts un materiāltehniskais 
apgāds 

Ēkas telpu remonts, t.sk. fasādes un 
centrālās ieejas remonts, skaņu 
aprīkojuma iegāde un uzstādīšana. 

2020-2022 80 000,00   B   

R2.1. Būvprojekts Aizputes Kultūras 
un Radošajam centram 

Būvprojekta izstrāde Aizputes Kultūras un 
Radošajam centram, Padures ielā 2, 
Aizpute. 

2020 50 000,00  B   

R2.1. Aizputes Kultūras un Radošā 
centra izveide Padures ielā 2 

Ēkas kapitālremonts, pielāgojot to 
publiskiem pasākumiem, amatiermākslas 
kolektīvu nodarbībām un radošām 
aktivitātēm. 

2020-2024 1 500 000,00   B   

R2.1. Aizputes pagasta Saieta nama 
un tā teritorijas labiekārtošana 

Parādes durvju nomaiņa, izstāžu zāles un 
virtuves telpas aprīkošana. 
Autostāvvietas pilnveide, spēļu un 
atpūtas laukuma izveide. 

2019-2022 55 000,00   A   

R2.1. Apriķu Tautas nama renovācija Fasādes renovācija, telpu kosmētiskais 
remonts, teritorijas labiekārtošana un 
apgaismojums. 

2024 60 000,00   B   

R2.1. Kalvenes pagasta kultūras 
nama siltumtrases 
atjaunošana 

Atjaunota siltumtrase uz kultūras namu. 2020 10 000,00  A Kalvenes pagasta 
pārvalde 

R2.1. Kalvenes pagasta kultūras 
nama teritorijas 
labiekārtošana 

Kultūras nama teritorijas labiekārtošana. 2021 50 000,00   B Kalvenes pagasta 
pārvalde  
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
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Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.1. Aizputes pilsētas bibliotēkas 
piemērošana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām 

Bibliotēkas telpu pieejamības 
nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

2020-2024 15 000,00   A   

R2.1. Cīravas kultūras nama 
aprīkojums 

Kultūras nama gaismošanas tehnikas 
iegāde, akustikas uzlabojumi. 

2019-2022 25 000,00   B   

R2.1. Cīravas bibliotēkas telpu 
remonts 

Telpu kosmētiskais remonts. 2020 5 000,00   B   

R2.1. Dzērves Saieta nama 
komunikāciju remonts un 
teritorijas labiekārtošana 

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve, 
apkures sistēmas modernizācija, celiņu 
un parka labiekārtošana. 

2021-2025 120 000,00   B   

R2.1. Kazdangas kultūras centra 
remonts (Pils gatve 2 un Pils 
gatve 4) 

Zāles akustikas pilnveide, gaismošanas 
sistēmu uzlabošana, grīdu remonts, telpu 
kosmētiskais remonts un fasādes 
remonts. 

2019-2025 150 000,00   B   

R2.1. Aizputes novadpētniecības 
muzeja pakrantes pārbūve 

Teritorijas labiekārtošana un pievilcīga 
Aizputes ainavas elementa izveide. 

2019-2024 226 000,00   B   

R2.1. Grīdas nomaiņa Aizputes 
novadpētniecības muzeja 
izstāžu zālē 

Nolietoto koka dēļu aizstāšana ar citu, 
autentisku grīdas segumu. 

2020 15 000,00   A   

R2.1. Apriķu muižas parādes ieejas 
rekonstrukcija 

Vēsturisko parādes durvju atjaunošana. 2020-2021 3 000,00   A   

R2.1. Apriķu muižas telpu 
rekonstrukcija, pielāgojot to 
muzeja un izglītības funkcijām 

Sanitārā mezgla pārbūve, izstāžu telpas 
paŗbūve, pagraba telpu pielāgošana 
interešu izglītības vajadzībām, teritorijas 
labiekārtošana un parka attīstība. 

2022-2025 340 000,00   B   

R2.1. Cīravas Senlietu krātuves telpu 
remonts un brīvdabas 
ekspozīcijas izveide 

Telpu remonts, lai nodrošinātu muzeja 
akreditāciju. Brīvdabas ekspozīcijas 
izveide. 

2020 100 000,00   B   
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.1. Kazdangas Pils iekštelpu 
remonts un restaurācija 

Muzeja ekspozīcijas telpu paplašināšana. 
Apkures sistēmas rekonstrukcija, logu 
restaurācija, jumta un telpu restaurācija. 

2019-2025 1 530 775,00   B Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.1. Kazdangas pils fasādes un 
nesošo konstrukciju remonts 

Ēkas tehniskā izpēte, nesošo konstrukciju 
un pārsegumu rekonstrukcija, fasādes 
rekonstrukcija 

2019-2024 300 000,00   A Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.1. Kazdangas pils apkārtnes 
labiekārtošana 

Pils tuvākās apkārtnes labiekārtošana, 
tilta renovācija, apgaismojuma 
ierīkošana. 

2019-2024 100 000,00   A Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.1. Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa "Kavalieru māja" 
atjaunošana 

Ēkas atjaunošana, to pielāgojot tūrisma 
pakalpojumu sniegšanai un muzeja 
administrācijai. 

2025 1 000 000,00   B Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.1. Valsts nozīmes kultūras 
pieminekļa "Klēts” tehniskā 
projekta izstrāde un ēkas  
pārbūve, ēkas pārveide par 
Kazdangas pagasta 
ambulances  ēku 

 Ēkas atjaunošana, to pielāgojot veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. 

2025 370 000,00   B  Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.1. Novada Sociālā dienesta 
pieejamības nodrošināšana 

Vides pieejamības nodrošināšana Sociālā 
dienesta telpām. 

2020-2022 14 000,00   A   

R2.1. Fasādes remonts TIC ēkai 
Atmodas ielā 16 

Ēkas upes puses fasādes renovācija. 2019-2020 20 000,00   A   

R2.1. Ēkas Katoļu ielā 1 1.stāva 
pielāgošana tūrisma atbalsta 
funkcijai 

Bijušās slimnīcas 1.stāva pārplānošana un 
pārveide. 

2021-2022 60 000,00   A   

R2.1. Pašvaldības policijas dienesta 
telpu renovācija Atmodas ielā 
24 

Telpu kosmētiskais remonts, aizturēto 
telpas izveide, sanitāro telpu 
rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde. 

2019-2023 20 000,00   A   
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Rīc. 
virziens 
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izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.1. Pašvaldības policijas 
autotransporta līdzekļa iegāde 

Jauna transportlīdzekļa iegāde sakarā ar 
esošā nolietošanos. 

2020 25 000,00   A   

R2.1. Ideju mājas pielāgošana 
cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām 

Ideju mājas telpu pielāgošana cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, ugunsdrošības 
sistēmu uzstādīšana, ārdurvju un kāpņu 
atjaunošana 

2020-2022 25 000,00   A   

R2.1. Mediju un mūzikas studiju 
attīstība Ideju mājā 

Tehnikas, instrumentu, programmatūras 
iegāde, lai nodrošinātu mediju studijas un 
mūzikas studijas darbību 

2021 25 000,00   B   

R2.2. Sporta un aktīvās atpūtas būves 
R2.2. Lejaskurzemes sporta 

kompleksa ēkas Saules ielā 9 
rekonstrukcija 

Ēkas rekonstrukcija, siltināšana, jumta 
maiņa, siltummezgla rekonstrukcija, cīņu 
zāles izveide, sportistu viesnīcas izveide 
u.c. darbi. Rezultātā Aizputē tiks 
nodrošināta iespēja uzņemt lielāka 
mēroga sporta pasākumus. 

2020-2021 340 000,00   B   

R2.2. Lejaskurzemes sporta 
kompleksa stadiona Saules ielā 
6 rekonstrukcija 

Seguma rekonstrukcija un stadiona 
tehniskā aprīkojuma uzstādīšana. 

2021-2022 40 000,00   A   

R2.2. Lejaskurzemes sporta 
kompleksa šautuves Saules 
ielā 6b rekonstrukcija 

Telpu kapitālais remonts, pielāgojot tās 
pneimatiskās šaušanas treniņiem un 
sacensībām. 

2021 45 000,00   B   

R2.2. Lejaskurzemes sporta 
kompleksa smilšu volejbola 
laukumu rekonstrukcija Saules 
ielā 9 

Laukumu rekonstrukcija un izbūve, 
aprīkojums. 

2020 10 000,00   A   

R2.2. Sporta kompleksa Darba gatvē 
2.kārtas siltināšana 
(Kazdangas pagasts) 

Būves siltināšana, padarot tās lietošanu 
efektīvāku. 

2020-2024 300 000,00   A Kazdangas pagasta 
pārvalde 
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izmaksas 
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Priorit. Atbildīgais 

R2.2. Dzērves pamatskolas stadiona 
pārbūve 

  2018 27 210,00   B   

R2.3. Ceļi un ielas 
R2.3. Pašvaldības grants ceļu 

būvniecība un pārbūve 
Aizputes novadā 

  2018-2019 2 038 177,49   A   

R2.3. Pērbones tilta atjaunošana 
Kalvenē 

  2018-2019 85 000,00   A   

R2.3. Aizputes novadā esošo tiltu 
atjaunošana 

Atjaunoti visi 16 pašvaldības pārziņā 
esošie tilti. 

2019-2025 2 000 000,00  A  

R2.3. Grants ielu asfaltēšana 
Aizputē  

Pakāpeniska pašvaldības pārziņā esošo 
grants seguma ielu asfaltēšana. 

2018-2021 602 000,00   A   

R2.3. Ielu apgaismojuma uzlabošana 
Aizputē 

 Ielu apgaismojuma modernizācija un 
atjaunošana. 

2018-2019 114 000,00   A   

R2.3. Satiksmes drošības risinājumi 
Kuldīgas ielas, Brīvzemnieka 
bulvāra un Katoļu ielas 
krustojumā 

Satiksmes drošības uzlabojumi 
sarežģītajā, slikti pārskatāmajā 
krustojumā netālu no PII "Pasaciņa". 

2020 25 000,00   A   

R2.3. Aizputes pagasta ielu 
apgaismojuma tehniskā 
projekta izstrāde 

Standartizētu ielu apgaismojuma projektu 
izstrāde dažāda veida ielām Aizputē, 
konkrētu ielu apgaismojuma projektu 
izstrāde. 

2019-2020 34 000,00   A   

R2.3. Ielu apgaismojuma uzlabošana 
Cīravas centrā 

Ielu apgaismojuma modernizācija un 
izveide vietās, kur tas trūkst (līdz 
bērnudārzam). 

2020 80 000,00   A   

R2.3. Kazdangas, Boju un Tebras 
ciemu ielu asfaltēšana 

  2020-2025 280 000,00   B   
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izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.3. Veloceliņu izbūve Aizputē no 
robežzīmes līdz Liepājas ielai 9 

  2019 670 000,00   A   

R2.3. Aizputes tranzītielu tīrīšana 
ziemas periodā 

Pasta, Sakas, Kuldīgas ielu tīrīšana ziemas 
periodā. 

2019-
pastāvīgi 

15 000,00 15 000,00 A   

R2.4. Komunālie pakalpojumi 
R2.4. Dzeramā ūdens attīrīšanas 

iekārtu uzstādīšana "Upeslīči" 
(Aizputes pagasts) 

  2018 4 000,00   A   

R2.4. Kanalizācijas tīklu, spiedvadu 
un KSS izbūve Aizputē 

  2018-2020 828 830,00   A   

R2.4. Kazdangas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
attīstības 3.kārta, Boju un 
Tebras ciemu ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcija 

Novecojušo ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija. 

2021-2023 800 000,00   A Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.4. Lielgabarīta sadzīves 
atkritumu šķirošanas laukums 
(Aizpute) 

  2019-2022 80 000,00   B   

R2.5. Labiekārtojums un vide 
R2.5. Atbalsta un konsultāciju 

sniegšana kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu 
īpašniekiem 

Informatīvu pasākumu un konsultāciju 
organizēšana privātīpašniekiem par 
kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 
uzturēšanu, rekonstrukcijas un 
labiekārtošanas jautājumiem. Novada 
pašvaldībā konsultācijas sniedz 
kompetents darbinieks, kurš vismaz 2 
reizes gadā organizē pieredzes apmaiņas 
un informatīvos seminārus. 

pastāvīgi   600,00 A Dome, būvvalde 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.5. Aizputes vēsturiskā centra 
atdzīvināšanas programma 

Pašvaldības īpašumu sakopšanas 
programma Aizputes pilsētas vēsturiskajā 
centrā un kompleksu rīcību plāns, 
piesaistot pilsētas centram iedzīvotājus, 
uzņēmumus un investīcijas. 

2020-
pastāvīgi 

25 000,00 30 000,00 B Attīstības nodaļa 

R2.5. Aizputes pilsētas koka kultūras 
mantojuma saglabāšanas un 
uzturēšanas programmas 
izstrāde un īstenošana 

Unikālā Aizputes koka kultūras 
mantojuma saglabāšanas un uzturēšanas 
programmas izstrāde un programmas 
īstenošana. 

2020-
pastāvīgi 

25 000,00 45 000,00 A Attīstības nodaļa, 
būvvalde 

R2.5. Iedzīvotāju informēšana par 
vides aizsardzības 
jautājumiem un iespējām 
saudzēt vidi 

Augsts sabiedrības apziņas līmenis par 
vides aizsardzības problemātiku. Ik gadu 
novadā tiek rīkoti vismaz 4 pasākumi 
(talkas, sakopšanas aktivitātes, semināri, 
akcijas, izstādes), kas informē novada 
iedzīvotājus par vides jautājumiem un 
motivē aktīvi aizsargāt vides vērtības. 

pastāvīgi   400,00 B Attīstības nodaļa 

R2.5. Vides objektu izveide 
(Robežzīmes) 

Uzstādītas četras robežzīmes 2019-2021 48 000,00 2 000,00 A Attīstības nodaļa 

R2.5. Livonijas Ordeņa pils 
konservācija 

Būves mehāniskā stiprināšana un 
stabilizācija, lai uzlabotu drošību un vides 
pieejamību; ilgtspējīga pils izmantošana. 

2019-2025 1 260 570,00   A Attīstības nodaļa, 
būvvalde 

R2.5. Tebras upes tīrīšana un krastu 
labiekārtošana Aizputes 
pilsētā 

Samazināta Tebras upes Dzirnavu dīķa 
aizaugšanau ar ūdensaugiem, atbrīvojot 
gultni no dūņu sanesumiem ar peldošu 
zemessmēlēju. Uzlabots Tebras upes 
Dzirnavu dīķa vides stāvoklis, samazināts 
aizaugšanas risks. 

2019-2020 90 000,00   A  Attīstības nodaļa 

R2.5. Aizputes Dzirnavu dīķa slūžu 
pārbūve 

Projekta “Tebras upes tīrīšana un krastu 
labiekārtošana Aizputes pilsētā” 

2019-2022 100 000,00  A Attīstības nodaļa 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

papildinājums ar mērķi izbūvēt 
kvalitatīvas slūžas ūdens līmeņa 
regulēšanai. 

R2.5. Tiltiņi pār Tebru uz saliņām 
(Aizpute) 

  2020-2025 175 000,00   B   

R2.5. Dabas taku izveide Aizputes 
pilsētā 

  2020-2025 30 000,00   A Tūrisma un 
informācijas centrs, 
Attīstības nodaļa 

R2.5. Misiņkalna dabas un atpūtas 
parka izveide 

Parka teritorijas izkopšana, celiņu tīkla un 
mākslas objektu izveide, aktīvās atpūtas 
objektu uzstādīšana. 

2020-2021 60 000,00   B Attīstības nodaļa 

R2.5. Vides pieejamības kvalitātes 
uzlabošana Cīravas Mežaparkā 

Tiltiņu un vides objektu izveide parkā. 2019-2021 40 000,00  A Attīstības nodaļa 

R2.5. Brīvdabas estrādes izveide 
Aizputes pilsētā 

  2021-2025 350 000,00   B Attīstības nodaļa 

R2.5. Apskates objektu tūrisma 
informācijas norādes Aizputē 

  2020-2023 14 000,00   B Tūrisma un 
informācijas centrs 

R2.5. Gājēju un veloceliņu izbūve uz 
publisko peldētavu un 
teritoriju sakārtošana Aizputē 

Satiksmes drošības uzlabošana. 2021-2025 600 000,00   B Attīstības nodaļa 

R2.5. Vidi degradējošo pašvaldības 
ēku demontāža Kazdangā 

Ēku Liepu gatvē 2 kopmītne, Darba gatvē 
3 (Katlu māja), Pils gatvē 1 (kūts), Sporta 
paviljona, Šautuves, Jaunatnes gatves 6, 
Pils šķūņa, divu ūdenstorņu nojaukšana 

2020-2024 40 000,00   A Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.5. Dzirnezera izpļaušana, tīrīšana 
un krasta labiekārtošana 
(Kazdangas pagasts) 

  2020-2025 30 000,00   B Kazdangas pagasta 
pārvalde 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R2.5. Kazdangas parka attīstība Parka inventarizācija, arboristu 
pakalpojumu piesaiste Kazdangas parka 
attīstības plānošanai un plāna ieviešanai, 
parka attīstība, celiņu un tiltu izveide, 
vides objektu un rotaļlaukumu attīstība. 

2020-2024 180 000,00   A Kazdangas pagasta 
pārvalde 

R2.5. Daudzdzīvokļu namu 
iekšpagalmu labiekārtošana, 
līdzfinansēšana 

Risinājumu izstrāde racionālam novadā 
esošo daudzdzīvokļu namu piegulošo 
teritoriju labiekārtojumam, padarot tos 
ērtākus un vizuāli pievilcīgākus. Šo 
risinājumu pielietošana. 

2020-2024 30 000,00   B   

R2.5. Sludinājumu un afišu stendu 
atjaunošana un izveide 

Pievilcīgu un ērtu stendu vai stabu 
izvietošana novada apdzīvotajās vietās 
afišu un sludinājumu izvietošanai. 

2020-2023 5 000,00   B Dome 

R2.5. Dārznieka pakalpojumu 
piesaiste 

Profesionāla dārznieka piesaiste un 
nodarbināšana. 

2020-
pastāvīgi 

 20 000,00 A   

R2.5. "Bruņinieka" skulptūras 
apgaismošana 

Apgaismojuma uzstādīšana. 2020 1 500,00   A   

R2.5. "Serde" mākslas centra ēkas 
jumta un pamatu remonts 

Serde mākslas centra ēkas jumta un 
pamatu remonts. 

2021-2023 45 000,00   A   

R2.5. Gājēju celiņa izbūve no 
robežzīmes līdz Livonijas pilij 
Aizputē 

Gājēju celiņa izbūve. 2019-2020 600 000,00   A   

R2.5. Dzirnavu dīķa terases 
(pakrants) labiekārtošana 
Aizputē 

Dzirnavu dīķa terases (pakrants) 
labiekārtošana Aizputē. 

2021-2023 20 000,00   B   

R3.1. Uzņēmējdarbība 
R3.1. Jaunu dzīvojamo teritoriju 

attīstība sadarbībā ar 
uzņēmējiem 

Jaunu iedzīvotāju piesaiste, veicinot jaunu 
dzīvojamo teritoriju attīstību sadarbībā ar 
tiem uzņēmējiem, kam nepieciešami 

2019-2025 500 000,00   B Dome 
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Rīc. 
virziens 

Nosaukums Sasniedzamais rezultāts Realizācijas 
laiks 

Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

darbinieki. Pašvaldība šīm teritorijām 
nodrošina komunikācijas, komunālos 
pakalpojumus. 

R3.1. Diskusiju, semināru un 
apmācību organizācija 
uzņēmējdarbības atbalstam 

Augstāks uzņēmēju un topošo uzņēmēju 
zināšanu līmenis par uzņēmējdarbības 
principiem. Ik gadu tiek organizēti vismaz 
2 semināri / kursi ar mērķi uzlabot 
novada iedzīvotāju kompetenci 
uzņēmējdarbības jomā. 

pastāvīgi   4 000,00 A Attīstības nodaļa 

R3.1. Uzņēmējdarbībai pieejamo 
teritoriju reģistra un 
kartogrāfiskā materiāla 
sagatavošana un publicēšana 

To teritoriju apzināšana, kurās teorētiski 
iespējams veidot jaunus uzņēmumus, 
iedzīvotāju informēšana par šīm 
teritorijām. 

2019-2025 6 000,00   A Nekustamo īpašumu 
nodaļa 

R3.1. Telpu nodrošinājums 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 

Pašvaldības atbalsts, nodrošinot telpas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

2020-2025 25 000,00 3 000,00 A Attīstības nodaļa, 
Nekustamo īpašumu 
nodaļa 

R3.1. Novada tiešsaistes 
uzņēmējdarbības kartes 
izstrāde un uzturēšana 

Interaktīvas, tiešsaistes kartes izstrāde 
esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, 
kas sniedz informāciju par 
uzņēmējdarbības iespējām novadā no 
ģeogrāfiskā aspekta. 

2021 3 000,00 1 000,00 A Attīstības nodaļa 

R3.1. Uzņēmēju, pašvaldības un 
iedzīvotāju komunikācijas 
platformas izveide 

Izveidojot pastāvīgu komunikācijas 
platformu un padomi, pašvaldība 
nodrošina komunikāciju starp novada 
politiķiem, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un 
bijušajiem iedzīvotājiem, kā arī operatīvu 
lēmumu pieņemšanu ar mērķi nodrošināt 
uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi. 

2019-
pastāvīgi 

2 000,00 5 000,00 A Attīstības nodaļa 

R3.2. Tūrisms 
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Rīc. 
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Investīcijas Uzturēšanas 
izmaksas 
(gadā) 

Priorit. Atbildīgais 

R3.2. Novada simbola un tēla 
izveide un popularizēšana 

Novada atpazīstamības simbola un tēla 
izstrāde un popularizēšana. 

2020 5 000,00   B Aizputes novada TIC 

R3.2. Dalība tūrisma izstādēs, 
popularizējot novada tūrisma 
resursus un pakalpojumus 

Aizputes novada tūrisma piedāvājuma 
popularizēšana. Aizputes novads piedalās 
valsts vai starptautiska līmeņa izstādēs 
vismaz reizi gadā. 

pastāvīgi   1 500,00 B Aizputes novada TIC 

R3.2. Aizputes Livonijas ordeņa pils 
koncepcijas izstrāde un 
ieviešana 

Koncepcijas izstrāde tūrisma un uzņēmēju 
aktivitātes piesaistei, lai izmantotu 
iespējas, ko sniedz Livonijas ordeņa pils. 

2020 8 000,00   A Dome, Aizputes 
novada TIC 

R3.2. Aizputes ūdenstorņa 
apsaimniekošana un 
mārketings 

Ūdenstorņa pielāgošana tūrisma 
funkcijai, mārketings un 
apsaimniekošana. 

2020  5 000,00 A Aizputes novada TIC 

R3.2. Novadā esošo muižas piļu ēku 
un kompleksu attīstības 
stratēģijas izstrāde un 
ieviešana 

Aizputes pašvaldības teritorijā esošo 
muižu un piļu kompleksu stratēģijas 
izstrāde, ar mērķi nodrošināt šo kultūras 
vērtību saglabāšanu, izkopšanu un 
investīciju piesaisti. 

2020 10 000,00   B Aizputes novada TIC, 
Aizputes novada 
pagastu pārvaldes 

R3.2. Naktsmāju pakalpojumu 
sniegšanas attīstība novadā 

Novada iedzīvotāju un uzņēmēju 
rosināšana, lai ieinteresētu veidot un 
uzturēt naktsmājas, informācijas 
pieejamība un naktsmāju atpazīstamība. 

pastāvīgi   500,00 A Aizputes novada TIC 

 


