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Aizputē 

2020.gada 28.janvārī                     Saistošie noteikumi Nr.1 

         

Apstiprināti  

ar Aizputes novada domes 

2020.gada 28.janvārī lēmumu Nr.41 

(protokols Nr.2, 36.§) 

 

Par Aizputes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu 

saglabāšanai Aizputes novadā 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 

 24.panta otro daļu un 

 likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Aizputes pilsētas vēsturiskā centra (Valsts 

nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis 13.-19.gs., aizsardzības Nr. 7437) un Aizputes 

novada vēsturiskās apbūves saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, nodrošināt 

vēsturiskās vides reģenerāciju un attīstību sabiedrības vajadzību un tūrisma attīstības 

kontekstā. 

2.  Saistošie noteikumi (turpmāk noteikumi) nosaka kārtību kādā Aizputes novada 

pašvaldība (turpmāk pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu un sniedz palīdzību vēsturisku, 

ēku daļu un būvju saglabāšanai un atjaunošanai. 

3. Uz šajos noteikumos noteikto pašvaldības līdzfinansējumu un palīdzību var pretendēt 

ēkas, būves, kuras atrodas: 

3.1. Aizputes pilsētas vēsturiskajā centrā vai tā aizsardzības zonā; 

3.2.Aizputes novada administratīvajā teritorijā un ir valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras 

piemineklis; 

3.3.Aizputes novada administratīvajā teritorijā un ir daļa no valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa ansambļa vai atrodas tā aizsardzības teritorijā un ir brīvi pieejams sabiedrības 

apskatei. 

4. Ēkām un būvēm, kuras atrodas 1.3. apakšpunktā noteiktajā teritorijā ir jāatbilst šādiem 

kritērijiem: 

4.1.arhitektoniski un vēsturiski vērtīgas ēkas vai būves detaļas ir sliktā tehniskā stāvoklī un to 

saglabāšana ir apdraudēta; 

4.2.ēkas fasādei ir nepieciešama atjaunošana, priekšroku dodot vēsturiskā un arhitektoniski 

vērtīgai apbūvei; 

4.3.ēkas vēsturiskajam jumta segumam ir nepieciešama atjaunošana; 
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4.4.vēsturisko ēku nesošajām konstrukcijām ir nepieciešama atjaunošana vai pastiprināšana; 

4.5.neatbilstošus un arhitektoniski mazvērtīgus būvgaldniecības izstrādājumus nepieciešams 

aizvietot ar stilistiski un ēkas būvniecības periodam tehnoloģiski atbilstošiem. 

5. Vēsturiska fasādes būvgaldniecības izstrādājuma komplektā, kas pretendē uz pašvaldības 

līdzfinansējumu  restaurācijai vai remontam, var ietilpt detaļas, kas nav autentiskas, 

piemēram, furnitūra- eņģes, rokturi, uzstūreņi u.c.., ja izstrādājums ir vecāks par 45 

gadiem. Ja stilistiski neatbilstošiem detaļas jaunākas par 45 gadiem, jāparedz to nomaiņa 

pret vēsturiski un stilistiski atbilstošām detaļām. 

6. Atjaunošana , restaurācija  vai remonts veicams saglabājot oriģinālo detaļu izstrādājumu 

substanci apdares tehnoloģiju un atjaunojot funkcionalitāti, piemēram, logu slēģiem un to 

furnitūrai pēc atjaunošanas jābūt darba kārtībā – jāfunkcionē. 

7. Atjaunošana , restaurācija veicama pilnībā vai daļēji salabojot būves dzīves laikmeta 

uzslāņojumus, kas ir vecāki par 45 gadiem un nekonfliktē ar būves kopējo raksturu, 

fasādes stilistiku un ir pēc funkcijas atbilstoši kalpošanas mērķim. 

8. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējiem, līdzfinansējuma līgumā atrunātajā kārtībā, reizi 

gadā vai biežāk jānodrošina objekta pieejamība publiskai apskatei. 

9. Ik pēc 15 gadiem, skaitot no kārtējā fasādes vai /un būvgaldniecibas izstrādājumu remonta 

un krāsošanas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Aizputes pilsētas vēsturiskais 

centrs” teritorijā esošajām ēkām, to īpašniekiem ir jāveic ēku fasādes krāsu pases 

aktualizācija, iesniedzot kvalitatīvu krāsu foto fiksāciju Aizputes novada būvvaldei. 

 

II. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA 

 

10. Ēkas īpašnieks – pieteikuma iesniedzējs iesniedz pašvaldībā pieteikumu līdzfinansējuma 

saņemšanai. Pieteikumā iekļaujami šādi dokumenti: 

10.1. pieteikuma forma (1.pielikums); 

10.2. pašvaldības līdzfinansējumam piesakāmā objekta fotogrāfijas, kas  raksturo veicamo 

darbu un risināmo problēmu apjomu un specifiku; Kultūras mantojuma pārvaldē (VKPAI) 

apstiprinātu dokumentāciju, attiecīgi būvprojekts vai apliecinājuma karte ar 

paskaidrojuma rakstu; 

10.3. Būvdarbu izmaksu tāme, kurā norāda vispārīgā informācija par veicamajiem darbiem 

un objektu: nosaukums, adrese, izpildāmo darbu veids, ja nepieciešams -piezīmes, kas 

saistītas ar darbu specifiku, tāmes sagatavotājs, paraksts, tāmes izstrādes datums. 

Būvdarbu izmaksas (tāmi) veido:  

10.3.1. darbaspēka izmaksas (darba izmaksās iekļauj darba ņēmēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli virs neapliekamā 

minimuma. Profesionālā uzraudzība nav jāiekļauj darbaspēka stundu izmaksu likmēs. 

Pēc vajadzības uzraudzības izmaksas iekļauj virsizdevumos); 

10.3.2. materiālu izmaksas, pēc iespējas izvēloties tradicionālos materiālus;  

10.3.3. mehānismu izmaksas (mehānismu nomas maksās parasti iekļauj 

nodrošinājumu ar degvielu, eļļu un operatora pakalpojumus. Nolietojums ietver 

instrumentu un mehānismu amortizāciju. Ja paredzētas lielas transporta izmaksas, tad 

iesakāms tās izcenot atsevišķi); 

10.3.4. nodokļi. 

11. Papildus būvdarbu tāmei vēlams iesniegt izpētes materiālus, ja tādi ir, vēsturiskās 

fotogrāfijas, vēsturiskos dokumentus, kas saistīti ar ēkas vizuālo, arhitektonisko identitāti 

un īsu aprakstu par plānoto ēkas izmantošanu, funkciju, pēc darbu pabeigšanas. 

12. Darbu izmaksas, kas nepieciešamas kultūras pieminekļa saglabāšanas pasākumu 

īstenošanai, ievērojot lietderības principu, ka aprēķināmas tā lai, mērķi –kultūras 

pieminekļa saglabāšanu –sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu. 
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13. Uz līdzfinansējuma saņemšanu var tikt pieteikti vairāki  ēkas atjaunojamie elementi. Katra 

elementa, piemēram “logi”, “jumts” atjaunošanas vai restaurācijas izmaksas norādāmas 

atsevišķi. 

14. Pieteikuma iesniedzējam jāparedz izmaksu  līdzfinansējums no saviem  līdzekļiem ne 

mazāk kā 50% no  attiecīgo veicamo darbu izmaksu tāmes. 

15. Pozitīva lēmuma gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts ne vairāk kā 50% 

apmērā un nepārsniedzot  4000 EUR  nesošo konstrukciju atjaunināšanai un nepārsniedzot 

2000 EUR citiem darbiem. 

16. Kopējais līdzfinansējums vienam objektam 10 gadu ilgā periodā nedrīkst pārsniegt 20 000 

EUR. 

17. Pieteikuma iesniedzējs var norādīt, ka pieteikumu īstenos pa posmiem, norādot katra 

posma ilgumu un paredzamās izmaksas. 

 

III. PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

18. Pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtē Aizputes novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu  izveidota Izvērtēšanas komisija (turpmāk –Komisija). Komisija pie izvērtēšanas 

ir tiesīga piesaistīt nozares ekspertus. 

19. Finansējuma pieteikumu iesniegšanu izsludina pašvaldība pēc ikgadējā budžeta 

apstiprināšanas. Pašvaldība paziņojumu publicē izdevumā “Aizputes Avīze”  un 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.aizputesnovads.v. Ja paziņojumā noteiktā termiņā 

nepiesakās neviens pretendents, pašvaldība paziņojumu publicē atkārtoti. Ja pēc 

pieteikumu izvērtēšanas atliek papildus finansējums, tad iespējams arī pārējā gada laikā 

iesniegt pieteikumus. 

20. Izvērtēšanas komisijas sēdes tiek protokolētas.  Protokolus paraksta visi komisijas sēdē 

piedalījušies Komisijas locekļi. 

21. Ja komisija pretendenta iesniegtajos dokumentos konstatē nepilnības, tai ir tiesības 

pieprasīt iesniedzējām 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt precizējumus vai 

paskaidrojumus. Komisija noraida pieteikumu, ja tiek konstatēta tā neatbilstība šajos 

Noteikumos noteiktajām prasībām un 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas 

nav novērstas pieteikuma nepilnības. 

22. Pirms katra konkrēta iesniegtā pieteikuma izvērtēšanas Komisijas locekļi informē vai nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka konkrētā persona varētu būt ieinteresēta kāda 

pieteikuma pārnostatīšanai pār citiem pieteikumiem personiskas ieinteresētības dēļ. 

Attiecīgi, pārējie komisijas locekļi tiek informēti vai ir tādi apstākļi, kuru dēļ veidojas 

interešu konflikts. Ja tiek konstatēts, ka attiecīgais Komisijas loceklis, viņa ģimenes 

locekļi vai tuvi darījumu partneri gūtu materiālu labumu pieteikuma apstiprināšanas 

gadījumā, konkrētais Komisijas loceklis attiecīgā pieteikuma izvērtēšanā nepiedalās par 

ko tiek izdarīta atzīme komisijas sēdēs protokolā. 

23. Komisija pieteikumus pārbauda un vērtē to iesniegšanas secībā. Vērtēšana tiek veikta 

pārbaudot atbilstību: 

23.1. noteikumos izvirzītajām prasībām; 

23.2. Pieteikumā iekļauto izmaksu pamatotību un  to vai pieprasītais līdzfinansējums 

apmērs nepārsniedz noteikumos noteikto līdzfinansējumu proporciju no kopējām 

izmaksām un maksimālo apmēru. Ja komisijai rodas šaubas par  atbalstāmo izmaksu 

atbilstību vidējā tirgus cenām, tā var pieprasīt pieteikuma iesniedzējām papildus 

paskaidrojumu vai citu papildu informāciju, kas pamato izmaksu aprēķinu . Ja izmaksu 

atbilstība vidējam tirgus cenām netiek ierādīta, komisija var rosināt samazināt piešķiramā 

līdzfinansējuma apmēru. 

http://www.aizputesnovads.v/
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23.3. Pieteikumus, kuri izturējuši vispārējo atbilstības pārbaudi , katrs komisijas loceklis 

vērtē individuāli, piešķirot punktus atbilstoši noteikumu 2. pielikumam “Pieteikumu 

kvalitatīvo rādītāju izvērtēšanas anketa”. 

23.4. Pēc pieteikuma individuālās izvērtēšanas komisija saskaita punktus un apkopo 

rezultātus pēc piešķirto punktu skaita. 

23.5. Komisija rosina Aizpute novada domi piešķirt finansējumu pieejamā budžeta 

finansējuma ietvaros tiem pieteikumiem, kuri saņēmuši vislielāko punktu skaitu. 

24. Aprēķinot pašvaldības līdzfinansējuma apmēru tiek ņemtas vērā tikai šādas izmaksas:  

24.1. ekspertu slēdzienu un nepieciešamās dokumentācijas izstrādes izmaksas;  

restaurācijas izmaksas;  

24.2. būvdarbu autoruzraudzības, arheoloģijas uzraudzības utml. pakalpojumu izmaksas;  

24.3. materiālu iegāde, kas nepieciešama objekta restaurācijai un saglabāšanai;  

24.4. aprīkojuma (koka un metāla būvgaldniecības elementi - aplodas, virslogi, sandriki, 

slēģi, eņģes, rokturi, vēja rādītāji utt. ) iegāde, kas tieši saistīta ar objekta kā kultūras 

pieminekļa saglabāšanu un drošību, un tiek iebūvēta vai izmantota tikai šajā objektā 

ilgtermiņā (katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi); 

24.5. speciālā aprīkojuma īres izmaksas remonta veikšanai (pacēlājs, sastatnes un tml.);  

inženierkomunikāciju remonta darbu izmaksas, kas saistītas tieši ar kultūras pieminekļa 

glābšanu un saglabāšanu;  

24.6. projekta īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzības izmaksas uz uzņēmuma vai 

pakalpojuma līguma pamata par konkrēta darba veikšanu /darba rezultāta sasniegšanu.  

25. Attiecībā uz pieteikumiem, komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:  

25.1. apstiprina pieteikumu un virza to apstiprināšanai Finanšu, budžeta un licencēšanas 

komitejā un novada domes sēdē; 

25.2. apstiprina projekta pieteikumu ar nosacījumu un virza to apstiprināšanai Finanšu, 

budžeta un licencēšanas komitejā un novada domes sēdē; 

25.3. noraida pieteikumu, sniedzot pamatojumu šādām lēmumam un nevirza pieteikumu 

tālākai apstiprināšanai. 

26. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem novada dome. 

27. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu, 10 (desmit) darba 

dienu laikā Pašvaldība sagatavo un piedāvā Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par 

līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. 

28. Atbilstoši pieteikuma iesniedzēja norādītajiem projekta realizēšanas posmiem, līgumā var 

paredzēt nosacījumus, ka līdzfinansējums izmaksājams pēc katra realizētā posma ievērojot 

29., 30., 31. un 32.punkta nosacījumus. 

29. Līdzfinansējuma saņēmējs pēc finansējuma izlietošanas sagatavo un iesniedz pašvaldībai 

atskaiti par kultūras pieminekļu aizsardzības pasākumu, glābšanas un restaurācijas 

programmas finansējuma izlietojumu, kas sastāv no rakstiskas atskaites, fotogrāfijām, 

maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Izmaksas ir apliecināmas ar attaisnojuma 

dokumentiem, kuri ir noformējami atbilstoši grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām. 

30. Līdz līdzfinansējuma saņemšanai Iesniedzējam Būvdarbi jāveic saskaņā ar būvniecību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un būvniecības dokumentāciju un jāpabeidz ne 

vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

31. Pēc būvdarbu pabeigšanas komisija apseko attiecīgo ēku vai būvi un konstatē, vai darbi 

veikti atbilstoši pieteikumā par līdzfinansējuma piešķiršanu iesniegtai dokumentācijai.  

32. Komisija iesniedz atzinumu pašvaldībai, kura pozitīva atzinuma gadījumā izmaksā 

piešķirto līdzfinansējumu, bet negatīva atzinuma gadījumā atceļ lēmumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu. 
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IV.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

33. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Aizputes Avīze”. 

 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs     Juris Grasmanis 
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1.pielikums 

Aizputes novada 2020.gada 28.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 

 

Pieteikuma veidlapa pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pēc Aizputes novada  

saistošajiem noteikumiem Nr. 1 

Ēkas adrese  

Ēkas kadastra nr.  

Pieteikuma iesniedzēja nosaukums, 

reģistrācijas nr.  

 

Pieteikuma iesniedzēja adrese  

Pieteikuma iesniedzēja kontaktpersonas 

vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 

tel. nr. 

 

Pieteikuma iesniedzēja bankas konta nr.   

 

Atzīmēt, kurai no nolikumā minētajām, grupām, šis pieprasījums atbilst: 

Stilistiski un vēsturiski unikāli ēkas būvgaldniecības izstrādājumi ir 

sliktā tehniskā stāvoklī un apdraud šī izstrādājuma turpmāko 

pastāvēšanu. 

 

Ēkas fasādei ir nepieciešama renovācija (priekšroku dodot vēsturiski 

un arhitektoniski vērtīgai apbūvei). 

 

Dzīvojamo un publisko ēku jumtu segumam ir nepieciešama 

renovācija (priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai 

apbūvei). 

 

Dzīvojamo un publisko ēku nesošajām konstrukcijām ir nepieciešama 

renovācija (priekšroku dodot vēsturiski arhitektoniski vērtīgai 

apbūvei). 

 

Īsi aprakstīt problēmu, kas tiks 

novērsta, vai daļēji novērsta, 

izmantojot no pašvaldības 

pieprasīto līdzfinansējumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējās projekta izmaksas EUR 

No pašvaldības šī konkursa ietvaros prasītais finansējums EUR 

  

 

Pielikumā pievienoti dokumenti, atzīmēt pievienotos: 

Ja jau izstrādāta - noteikumiem atbilstoša tehniskā dokumentācija  

Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas un dokuments, kas apliecina 

pilnvarnieka tiesības attiecīgi rīkoties īpašnieka vārdā  

 

Ēkas kopskata, fasāžu, jumta seguma, tās detaļu vai izstrādājuma krāsainas 

foto fiksācijas, kas atspoguļo risināmo problēmu 

 

Paredzēto darbu izmaksu (tāme)  
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Citi materiāli, piemēram, vēsturiskās foto fiksācijas un izpētes materiāli pēc 

iesniedzēja ieskatiem 

 

Daudzdzīvokļu īpašnieku ēkām kopsapulces protokola izraksts  

 

 

Apliecinu, ka pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā no pašvaldības, ne vēlāk kā 3 

mēnešu laikā tiks iesniegts:  
Aizputes novada būvvaldē un VKPAI apstiprināta dokumentācija (restaurācijas programma, 

tehniskais projekts, fasādes apliecinājuma karte, kultūras pieminekļos veicamo darbu 

apraksts). 

 

Apliecinu, ka pēc komisijas pieprasījuma, 3 darba dienu laikā tiks iesniegts: 

Restaurācijas un nesošo konstrukciju atjaunošanas gadījumā - darbu veicēja meistarības 

apliecinājums – Latvijas Amatniecības kameras, izsniegts amata meistara vai zeļļa prakses 

sertifikāts, restauratora sertifikāts un citi dokumenti, tajā skaitā ziņas par darba pieredzi 

saturošs dokuments: darbu saraksts un atsauksmes. 

 

Apliecinu, ka visi pielikumā pievienotie dokumenti ir patiesi un atbilst orģinālam 

 

Pieteikuma iesniedzēja paraksts  

 

Pieteikuma iesniegšanas datums  

 

Atzīme par pieteikuma reģistrāciju Aizputes novada domē  
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2.pielikums 

Aizputes novada 2020.gada 28.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.1 

 

 PIETEIKUMA KVALITATĪVO RĀDĪTĀJU NOVĒRTĒŠANAS ANKETA 

 

Kritērijs 

Vērtēšanas 

sistēma – punktu 

skala 

1. Objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis:   

Objekts vai tā daļa ir valsts nozīmes kultūras piemineklis 3 

Objekts atrodas  “Aizputes pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā, 

bet objekts nav valsts nozīmes kultūras piemineklis 
2 

Objekts atrodas Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Kalvenes, 

Kazdangas vai Lažas pagasta  teritorijā, bet objekts nav valsts 

nozīmes kultūras piemineklis 

1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 3 

2. Objekta saglabāšanas/restaurācijas/atjaunošanas darbi ir 

neatliekami, un tie nodrošinās objekta pastāvēšanu ilgtermiņā: 

  

Objekta konservācijas/restaurācijas/atjaunošanas darbi ir 

neatliekami, un tie nodrošinās objekta pastāvēšanu ilgtermiņā 

4 

Objekta konservācijas/restaurācijas/atjaunošanas darbi nav 

neatliekami, bet tie nodrošinās objekta pastāvēšanu ilgtermiņā 

3 

Objekta konservācijas/restaurācijas/atjaunošanas darbi nav 

neatliekami, bet objekts būtiski uzlabo pilsētvides estētisko 

kvalitāti 2 

Objekta konservācijas/restaurācijas/atjaunošanas darbi nav 

neatliekami, ir saistīti ar objekta funkciju uzlabošanu 1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 4 

3. Objekta pilsētbūvnieciskā nozīme un vērtība, 

oriģinālsubstances un autentiskuma saglabāšanas pakāpe: 

  

Ēka saglabājusies oriģinālā izskatā un detaļu komplektācijā 4 

Ēkai nelieli pārveidojumi (daļēji mainīti logi, pārkrāsota fasāde, 

labots jumta segums, nelieli apdares zudumi) 

3 

Pārveidota ēka (mainīts vai daļēji mainīts apšuvums, daļēji mainīta 

sienu, jumta konstrukcija, mainīti logi, durvis) 

2 

Ēka zaudējusi oriģinālo izskatu (ļoti lieli zudumi, mainīta sienu, 

jumta konstrukcija, mūsdienīga fasāžu apdare, jumta segums, logi, 

durvis) 

1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 4 

4. Objekta datējums (pierādīts dokumentāli):   

Līdz 1881. gadam 4 
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1881.–1900. 3 

1901.–1917. 2 

1918.–1945. 1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 4 

6. Objekta detaļu oriģinālās dekoratīvās apdares vērtība:   

Ēka ar bagātīgu dekoratīvo apdari 2 

Ēka ar minimālu dekoratīvo apdari 1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 2 

7. Paredzēto darbu veids:   

Kompleksa objekta vai tā daļas restaurācija 5 

Būvgaldniecības izstrādājumu restaurācija 4 

Objekta fasādes atjaunošanas darbi 3 

Būvgaldniecības izstrādājumu, kas ir analogi vēsturiskajai, 

zinātniskajai un mākslinieciskajai vērtībai, uzstādīšana; ēku 

fasādes vēsturisko detaļu, rotājumu u.c. elementu atjaunošana vai 

jaunu uzstādīšana 

2 

Objekta vai tā daļas konservācijas darbi 1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 5 

8. Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana veicina papildus 

finansējuma piesaistes iespējas, kā arī veicina papildu 

aktivitāšu īstenošanu objekta saglabāšanā: 

  

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana veicina papildus 

finansējuma piesaistes iespējas, kā arī veicina papildu aktivitāšu 

īstenošanu objekta saglabāšanā 

3 

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana veicina papildus 

finansējuma piesaistes iespējas 

2 

Pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršana neveicina papildus 

finansējuma piesaistes iespējas, kā arī neveicina papildu aktivitāšu 

īstenošanu objekta saglabāšanā 

1 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 3 

9. Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un saņemts 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalsts: 

  

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un saņemts Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalsts 

2 

Būvniecības ieceres dokumentācija iesniegta saskaņošanai 

Aizputes novada būvvaldē un Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā 

1 

Nav izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un saņemts 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atbalsts 

0 
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  Maksimāli iespējamais punktu skaits 2 

10. Objekta konservācijas/restaurācijas/atjaunošanas plāns:   

Izstrādāts 1 

Nav izstrādāts 0 

  Maksimāli iespējamais punktu skaits 1 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

par saistošiem noteikumiem Nr.1 “Par Aizputes novada domes līdzfinansējumu kultūras 

pieminekļu saglabāšanai Aizputes novadā „ 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz  likuma „Par kultūras 

pieminekļu aizsardzību”  24.panta otro daļu un  likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, lai nodrošinātu Aizputes pilsētas vēsturiskā centra 

(Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis 13.-19.gs., 

aizsardzības Nr. 7437) un Aizputes novada vēsturiskās apbūves 

saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs, nodrošināt 

vēsturiskās vides reģenerāciju un attīstību sabiedrības vajadzību un 

tūrisma attīstības kontekstā.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu saturs: 

1.Saistošie noteikumi  nosaka kārtību kādā Aizputes novada dome 

piešķir līdzfinansējumu un sniedz palīdzību vēsturisku, ēku daļu un 

būvju saglabāšanai un atjaunošanai  

2. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, 2.3. līdzfinansējuma 

apmērs un izmaksāšanas kārtība; 

3. projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība; 

4. domes un līdzfinansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi, 

līguma slēgšanu, attaisnojuma dokumentu iesniegšanu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz 

pašvaldības budžetu nav prognozēta. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību (mērķa 

grupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Restaurējot un konservējot Aizputes pilsētā un novadā esošās 

vēsturiskās ēkas, uzlabojas vides kvalitāte kopumā, vienlaicīgi radot 

pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma 

infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva 

atzinuma saņemšanas tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis", informatīvajā izdevumā “Aizputes Avīze” un Aizputes 

novada pašvaldības mājaslapā www.aizputesnovads.lv 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes procesā notika konsultācijas 

ar Aizputes novada Aizputes vecpilsētas saglabāšanas darba grupu, 

kurā darbojas arhitekti,  Aizputes novada būvvaldes vadītājs, 

biedrības “Serde” pārstāvji un tūrisma vadītājs. Saistošo noteikumu 

projekts izskatīts  domes Attīstības un Finanšu, budžeta un 

licencēšanas komitejas sēdē, ņemti vērā izteiktie priekšlikumi vai 

iebildumi.  . 

 

 

Aizputes novada domes priekšsēdētājs                                                               Juris Grasmanis 


