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I. Izmantotie saīsinājumi un 
termini 

1. Saīsinājumi 
 

A/S  akciju sabiedrība 

°C Celsija grādi 

CSP LR Centrālā statistikas pārvalde 

dnn diennakts 

ES Eiropas Savienība 

EUR  Eiropas Savienības valūta: eiro 

FT funkcionāli traucējumi 

g. gads 

gk. galvenokārt 

gs. gadsimts 

ha hektārs 

HES hidroelektrostacija 

km kilometrs 

km2 kvadrātkilometrs 

km3 kubikmetrs 

kW kilovats 

LR Latvijas Republika 

LVĢMC  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

m metrs 

m2 kvadrātmetrs 

m3 kubikmetrs 

m.g. mācību gads 

MK Ministru kabinets 

MW megavats 

Nr. numurs 

PII pirmsskolas izglītības iestāde(-s)  

SIA sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

Sk. skatīt 

SVID analīzes matrica (stiprās, vājās puses, iespējas, draudi) 

t tonna 

TIC tūrisma informācijas centrs 

t.sk. tajā skaitā 

VAS valsts akciju sabiedrība 

u.c. un citi 

u.tml. un tamlīdzīgi 
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2. Termini 

Attīstības 

plānošana 
 

Principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde ar nolūku 

īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas 

attīstību. 
Attīstības 

programma 
Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas attiecīgās pašvaldības 

attīstības prioritātes. 
Bezdarba līmenis Nodarbinātības valsts dienestā reģistrēto un bezdarbnieku statusu ieguvušo 

īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā, parasti tiek atainots 

procentos. 
Bezdarbnieks Darba spējīgs, nestrādājošs Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai 

ārvalstnieks (bezvalstnieks), kurš saņēmis pastāvīgas uzturēšanās atļauju, ir 

darbspējas vecumā, kurš neveic uzņēmējdarbību, meklē darbu un ir 

reģistrēts Nodarbinātības valsts dienestā pēc pamata dzīvesvietas un vismaz 

reizi mēnesī apmeklē šo dienestu. 
Dabas resursi Dabas daļas, to skaitā zeme, augsne, zemes dzīles, gaiss, ūdens, flora un 

fauna, kurām ir ekonomiska, sociāla vai kultūras vērtība. 
Darbspējas vecums Iedzīvotāju vecums no 15 līdz 64 gadiem.  
Demogrāfiskā 

slodze 
Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo 

personu skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā. 

Demogrāfiskās slodzes līmenis tiek izteikts procentos vai uz 1 000 

iedzīvotājiem. 
Ēkas 

energoefektivitāte 
Relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, 

ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei 

nepieciešamās enerģijas patēriņu. 
Iedzīvotāju 

dabiskais 

pieaugums 

Starpība starp noteiktā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. Iedzīvotāju 

dabiskais pieaugums ir pozitīvs, ja dzimušo skaits pārsniedz mirušo skaitu, 

un negatīvs, ja mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. 
Infrastruktūra Tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, kuru veido transporta, 

sakaru, enerģētikas, ūdenssaimniecības un citu tīklu un objektu sistēmas, kā 

arī mājokļi un izglītības, veselības aizsardzības, kultūras, sporta un citi 

iedzīvotāju aprūpes objekti un to izkārtojums kādā teritorijā. 
Investīciju plāns Attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz trīs 

gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. 
Mobilais gaisa 

piesārņojuma 

avots 

Gaisa piesārņojuma avots, kas pārvietojas, gk. transporta līdzekļi ar 

iekšdedzes dzinējiem. 

Natura 2000 

teritorijas 
Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo 

teritoriju tīkls. 
Piesārņojums Tieša vai netieša emisijas ietekme uz vidi, kas var apdraudēt cilvēku veselību, 

nodarīt kaitējumu īpašumam, rada vai var radīt kaitējumu videi, tai skaitā 

ekosistēmām, traucēt dabas resursu izmantošanu vai citādi traucēt likumīgu 

vides izmantošanu. 
Piesārņota vieta Augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas 

satur piesārņojošas vielas. 
Potenciāli 

piesārņota vieta 
Augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri, 

pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas. 
Plānošanas reģions Latvijas teritoriāla vienība, kuru, savstarpēji vienojoties, izveido vietējās 

pašvaldības reģionālās attīstības plānošanai, koordinācijai un pašvaldību 
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sadarbības nodrošināšanai. 
Projekts Pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika 

periodā ar iepriekš noteiktiem finansiāliem, materiāliem un cilvēku resursiem. 
Prioritāte  Teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta 

priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm. 
Privātais sektors Uzņēmējsabiedrības ar valsts kapitāla daļu līdz 50%, visu veidu 

uzņēmējsabiedrības bez valsts kapitāla daļas, individuālie uzņēmumi, 

zemnieku saimniecības, piemājas un personīgās palīgsaimniecības, 

individuālajā darbā nodarbinātie. 
Publiskā pārvalde Valsts, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņu institūciju kopums. 
Sabiedriskais 

sektors 
Valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības ar valsts vai pašvaldību 

kapitāla daļu 50% un vairāk; sabiedriskās organizācijas. 
Rīcības plāns Attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un 

investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. 
Stacionārais gaisa 

piesārņojuma 

avots 

Gaisa piesārņojuma avots, kas nepārvietojas, t.sk., katlu mājas, ražotnes. 

Stratēģija  Darbības principu, arī darbību kopums kāda, parasti ļoti nozīmīga, mērķa 

sasniegšanai. 
Tālākizglītība Izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana pēc 

formālās izglītības ieguves un darba gaitu uzsākšanas. 
Transferts Normatīvajos aktos paredzēts īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu pārskaitījums. 

Vīzija Lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas uzstāda ideālu uz ko tiekties. 
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II. Ievads 
Aizputes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam (turpmāk tekstā – attīstības programma) ir 

izstrādāta saskaņā ar Aizputes novada Domes 2018.gada 30.maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, p.43.) 

“Par Aizputes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

Aizputes novada attīstības programmas izstrāde veikta, balstoties uz LR normatīvajiem aktiem, kā arī 

nacionāla līmeņa, Kurzemes plānošanas reģiona un vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem. 

Attīstības programmas izstrādei izmantoti LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

2018.gada 3.decembra “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā 

līmenī”. 

Attīstības programmas izstrādes 
pamatojums 
Attīstības programma ir nepieciešama, lai: 

● Apzinātu un novērtētu novada rīcībā esošos resursus un piedāvātu skaidru redzējumu un 

risinājumus to efektīvākai izmantošanai. 

● Noteiktu novada attīstības prioritātes. 

● Mērķtiecīgi plānotu rīcības un investīcijas un kalpotu par pamatu Aizputes novada pašvaldības 

budžeta plānošanai. 

● Sekmētu investīciju piesaisti novadam. 

● Nodrošinātu ilgtspējīgu novada attīstību. 

● Veidotu sadarbību ar sociālajiem partneriem un citām pašvaldībām. 

● Sekmētu Aizputes novada atpazīstamību. 

Attīstības programmas struktūra 
Aizputes novada attīstības programma ir izstrādāta, izmantojot integrētu pieeju: ievērojot telpisko, 

tematisko un laika dimensiju. Attīstības programma sastāv no divām daļām un pielikumiem: 

● 1.daļa – Pašreizējās situācijas un SVID analīze: 

o Pašreizējās situācijas analīze: Aizputes novadā esošie resursi, novada un apkārtējās 

teritorijas attīstības tendenču raksturojums un analīze. 

o SVID analīze: novada stiprās un vājās puses, iespējas un draudi. 

● 2.daļa – Stratēģiskā daļa un rīcības plāns: 

o Stratēģiskie mērķi. 

o Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni. 

o Nepieciešamais finansējuma apjoms. 

o Sasniedzamie rezultāti. 

o Ieviešana un uzraudzība. 

o Rīcības un investīciju plāns. 
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III. Aizputes novada pašreizējās 
situācijas un SVID analīze 

1. Kopsavilkums 
Fizioģeogrāfiskais raksturojums un dabas resursi 

● Aizputes novads atrodas Kurzemes plānošanas reģionā, tā platība ir 63 983,0 ha un to veido   

Aizputes pilsēta, kā arī Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagasti. 

● No Aizputes pilsētas tuvākā lielā pilsēta ir 48 km attālā Liepāja, līdz Rīgai ir 173 km. 

● Novadā iegūst smilti-granti, smilti, kūdru. Šeit atrodam arī būvkeramikai piemēroti māli. 

● Novadā esošās augsnes ir labi piemērotas lauksaimniecībai, tomēr stabilas ražas var iegūt tikai 

meliorētā lauksaimniecības zemē. 

● Lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 43,01% no novada platības, lielākā daļa no tās ir 

aramzeme. 

● Meži aizņem 41,37% no novada platības. 

Iedzīvotāji un nodarbinātība 

● 2019.gada 1.janvārī novadā dzīvoja 8 192 iedzīvotāji. 

● Gandrīz puse no iedzīvotājiem – 4 136 – dzīvo Aizputes pilsētā. 

● Iedzīvotāju skaits kopš 1990.gada ir krities par 37,2% - straujāk, nekā Latvijā kopumā. 

● Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un darbspējas vecumā ir zemāks nekā vidēji valstī, 

savukārt to iedzīvotāju skaits, kuri ir virs darbspējas vecuma, ir lielāks, nekā vidēji valstī. 

● Migrācijas saldo novadā ir bijis izteikti negatīvs – no 2007. līdz 2017.gadam prom devušies par 

1300 cilvēkiem vairāk, nekā ieradušies. 

● Atbilstoši kohortas analīzes prognozēm nākotnē, visdrīzāk, iedzīvotāju skaits turpinās sarukt, 

sarukšanas ātrumam samazinoties. Mainīsies iedzīvotāju vecuma struktūra – turpmāk straujāk 

samazināsies to cilvēku īpatsvars, kuru vecums pārsniedz 65 gadus, savukārt iedzīvotāju skaits 

līdz 18 gadu vecumam stabilizēsies vai pat nedaudz pieaugs. 

Tautsaimniecība 

● Aizputes novadā ir nedaudz mazāk uzņēmumu uz 1000 iedzīvotājiem, nekā vidēji valstī: 

2017.gadā šeit bija 86 ekonomiski aktīvi uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem. 

● Lielākie novada uzņēmumi darbojas pārtikas pārstrādes, ceļu būves un lauksaimniecības 

jomās, tomēr novadā nav izteiktas vienas ekonomikas nozares pārsvars. 

● Lielākais apgrozījums ir pārtikas produktu mazumtirdzniecībā un būvniecībā, pieaug 

metālapstrādes un nepārtikas preču tirdzniecības apjoms. 

● Bezdarba līmenis Aizputes novadā (5,7% 2019.gada aprīlī) ir augstāks, nekā vidēji valstī (4,9%) 

tomēr tas nav uzskatāms par augstu. 

● Darba samaksa novadā (EUR 739 2019.gadā) ir ievērojami zemāka nekā vidēji valstī (EUR 1 

077). 

Infrastruktūras raksturojums 

● Novadu šķērso vairāki nozīmīgi valsts autoceļi, kuri kopumā ir labā stāvoklī, lai gan daļai no 

šiem ceļiem ir nepieciešams remonts. Valsts nozīmes autoceļš šķērso arī Aizputes pilsētu, ap 

kuru nav izbūvēts apvedceļš. 

● Vietējas nozīmes valsts autoceļi, kas savieno novada apdzīvotās vietas, pārsvarā ir sliktā 
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stāvoklī, lielākā daļa šo ceļu nav asfaltēti. 

● Lielākā daļa pašvaldības pārziņā esošo ceļu (88,45%) nav asfaltēti. Pašvaldības ceļu 

kopgarums: 378,146 km. 

● Pašvaldības pārziņā esošo ielu kopgarums ir 55,176 km, 70,08% no tām ir asfaltētas. Lielākā 

daļa ir sliktā tehniskajā stāvoklī. 

● Ielu apgaismojuma sistēmas pārsvarā ir labā stāvoklī. 

● Novada apdzīvotajās vietās trūkst gājēju ietvju un veloceliņu. 

● Ar sabiedrisko transportu ir labas iespējas ikdienā no Aizputes nokļūt uz Liepāju un Rīgu, ne 

tik labas – uz Kuldīgu. Tieši satiksmes autobusu reisi ļauj nokļūt arī no Aizputes uz pagastu 

centriem, izņemot Kalveni. 

● Novadā ir 14 kanalizācijas sistēmas, no kurām daļa ir renovētas un paplašinātas, daļa nav labā 

stāvoklī. 

● Novadā centralizētas siltumapgādes sistēmas ir septiņās apdzīvotajās vietās, apkurei pārsvarā 

izmanto malku un šķeldu. Daļa no šīm sistēmām ir nolietojušās un sliktā stāvoklī. 

● Novadu šķērso augstsprieguma (110 kW) elektropārvades līnija, pie Aizputes pilsētas atrodas 

apakšstacija. 

● Aizputes novadā aktīvi tiek attīstīta dalītā atkritumu savākšanas sistēma, tomēr lielākā daļa 

atkritumu netiek šķiroti. Tie tiek nogādāti atkritumu poligonā ārpus novada teritorijas. 

Vides stāvoklis 

● Novadā atrodas divas nelielas Natura 2000 teritorijas – dabas liegums “Blažģa ezers” un dabas 

liegums “Tebras ozolu meži”, kas aizņem 0,8% no novada teritorijas. 

● Novadā atrodas arī 20 mikroliegumi, kā arī pieci dabas pieminekļi. 

Izglītība 

● Novadā darbojas trīs pirmsskolas izglītības iestādes, viena vidusskola, Neklātienes vidusskola, 

četras pamatskolas, viena speciālā internātskola, Mūzikas skola, Mākslas skola un Liepājas 

rajona sporta skolas grupa. 

● Pirmsskolas izglītības pakalpojumi ir pieejami Aizputē, Cīravā, Kazdangā, Kalvenē, kā arī 

Aizputes pagastā. 

● Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs mācās 1 503 izglītojamie (2017./2018.m.g.). 

Pirmsskolas vecuma izglītojamo skaits novadā no 2015./2016. m.g. līdz 2018./2019. m.g. 

pieauga par 16 bērniem. 

● Vispārējās izglītības pakalpojumi ir pieejami Aizputē, Cīravā, Dzērvē, Kazdangā, Kalvenē, 

Padurē (Lažas speciālā internātpamatskola) un Rokasbirzī (Aizputes pagasta pamatskola). 

● Speciālās izglītības pakalpojumi ir pieejami Aizputē, Dzērvē, Kalvenē, Kazdangā un Padurē. 

● Vispārējās izglītības pakalpojumus 2017./2018.m.g. iegūst 826 izglītojamie – kritums par 35 

izglītojamiem kopš 2015./2016.m.g. 

● Vidējās izglītības programmas var apgūt Aizputes vidusskolā un Aizputes novada Neklātienes 

vidusskolā. Vidējo izglītību šeit iegūst 320 izglītojamie. 

● Gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan skolās trūkst jaunu pedagogu. 

● Novadā darbojas valsts pārziņā esoša profesionālās izglītības iestāde - Kandavas 

lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība ar 219 izglītojamiem. 

● Aizputes Mākslas skolā un Aizputes Mūzikas skolā tiek nodrošināta profesionālās ievirzes 

izglītība. Mākslas skolā izglītojamo skaits ir stabils, Mūzikas skolā tas nedaudz krītas. 

● Skolēnu jaunrades centrā (Aizputē) tiek nodrošināta interešu izglītība. 

● Izglītības infrastruktūra kopumā ir salīdzinoši labā stāvoklī, lai gan vairākām izglītības iestādēm 
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ir nepieciešami ieguldījumi. 

Sports 

● Sporta darbu novadā organizē Aizputes novada sporta centrs “Lejaskurzeme”, kura pārziņā ir 

vairākas sporta būves Aizputes pilsētā, kā arī vairākas citas novada sporta organizācijas, kas 

aktīvi organizē sporta pasākumus. 

● Vairākiem sporta infrastruktūras objektiem, tajā skaitā novada izglītības iestādēs, ir 

nepieciešami remontdarbi, nepieciešamas vairākas jaunas sporta būves, materiāltehniskais 

aprīkojums. 

Veselības aprūpe 

● Novadā ir pieejami primārās veselības aprūpes pakalpojumi (Aizpute, Cīrava, Kalvene, 

Kazdanga); 

● Aizputē ir pieejama arī sekundārā veselības aprūpe, ko sniedz vairākas iestādes, savukārt 

terciārā veselības aprūpe ir pieejama Kuldīgā, Aizputes pilsētā pieejami vairāku veidu 

specializēti medicīnas pakalpojumi, piemēram, ķirurgs, pediatrs. 

Sociālie pakalpojumi  

● Sociālos pakalpojumus novadā sniedz pašvaldības iestāde – aģentūra “Sociālais dienests” un 

tās struktūrvienība – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs. 

● Sociālā darbinieka pakalpojumi ir pieejami Aizputē, Cīravā, Kalvenē un Kazdangā. 

● Sociālo pabalstu saņēmēju un sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits kopumā samazinās, 

savukārt sociālās palīdzības apjoms – pieaug. 

● Sociālie pakalpojumi tiek iepirkti arī no citiem pakalpojumu sniedzējiem, paplašinot šo 

pakalpojumu loku un pieejamību. 

Kultūra 

● Novadā darbojas astoņi kultūras / tautas / saieta nami Aizputē, Apriķos, Cīravā, Dzērvē, 

Kalvenē un Kazdangā. 

● 2018. gadā novadā darbojās 35 pašdarbības kolektīvi ar 347 dalībniekiem. 

● Vairākas kultūras iestādes ir tikai daļēji piemērotas savām funkcijām, to telpas ir sliktā stāvoklī. 

● Ik gadu tiek rīkoti ap 250 – 270 kultūras pasākumi, kur apmeklētāju kopējais skaits ir ap 30 – 

32 tūkstoši. 

● Novadā ir sešas bibliotēkas Aizputes pilsētā un katrā no novada pagastiem. Lasītāju un 

apmeklētāju skaits tajās samazinās. 

● Novadā darbojas trīs akreditēti muzeji Aizputē, Apriķos un Kazdangā, kā arī senlietu krātuve 

Cīravā. 

● Apjomīgi ieguldījumi ir nepieciešami Kazdangas muzejam, kurš atrodas lielā vēsturiskā būvē – 

Kazdangas pilī. 

● Novadā ir 86 aizsargājami kultūras mantojuma pieminekļi, tajā skaitā pilsētbūvniecības 

piemineklis – Aizputes pilsētas vēsturiskais centrs. 

● Daļa no kultūras mantojuma pieminekļiem ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī, piemēram, Cīravas 

muižas apbūve. 

Tūrisms 

● Novadā veiksmīgi darbojas vairāki salīdzinoši liela mēroga tūrisma jomas uzņēmumi. 

● Novada teritorijā atrodas liels skaits tūristu piesaistes objektu, no kuriem apmeklētākie (ja 

rēķina objektus, kuros notiek apmeklētāju uzskaite) ir Rīgas zoo filiāle “Cīruļi”, Aizputes 

Novadpētniecības muzejs un biedrība “Serde”. 
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● Izmitināšanas pakalpojumus sniedz 10 naktsmītnes, tomēr starptautiskajos tūrisma 

informācijas resursos informācija pieejama tikai par dažām no tām. 

Publiskā pārvalde 

● Pašvaldības domes sastāvā ir 15 deputāti, domei ir piecas komitejas un 10 komisijas. 

● Pašvaldības administratīvā struktūra ietver administrāciju ar 29 struktūrvienībām un vēl 30 

iestādēm. 

● Kārtību un drošību novadā nodrošina Pašvaldības policija ar deviņiem darbiniekiem un Valsts 

policijas dežūrdaļa ar inspektoriem. 

● Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi svārstās no EUR 8,9 miljoniem līdz EUR 11,2 miljoniem. 

● Ap 48 – 57% no budžeta ieņēmumiem veido valsts un citu pašvaldību budžeta transferti un 

fondu līdzekļi, ap 32 – 40% - iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

● Pašvaldības budžeta izdevumi kopumā ir sabalansēti ar ieņēmumiem. 

● Ap 39 – 54% no izdevumiem tiek veltīti izglītībai, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tiek 

veltīti ap 8 – 17%. 

● Pašvaldības aizņēmumu apjoms pārsniedz EUR 4 miljonus. Aizņēmumi ņemti pašvaldības 

infrastruktūras objektu rekonstrukcijai un izbūvei. 

● Novadā darbojas 86 biedrības un nodibinājumi. 

● Aizputes pašvaldība darbu ar jaunatni ir deleģējusi vienai no šīm biedrībām – biedrībai 

“Izgaismo ideju”. 
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2. Fizioģeogrāfiskais raksturojums 

2.1. Ģeogrāfiskais novietojums un platība 
● Novads pašreizējās teritoriālās robežās ir izveidots 2009.gadā. 

● Novads atrodas Latvijas rietumu daļā, Kurzemes plānošanas reģionā un robežojas ar Skrundas, 

Kuldīgas, Durbes, Vaiņodes, Priekules un Pāvilostas novadiem (sk. 2.1. – 1.attēlu). 

2.1. – 1.attēls. Aizputes novads un kaimiņu pašvaldības 

 

Karte: Emerging Solutions 

● Aizputes novada platība1 ir 63 983,0 ha un to veido šādas teritoriālās vienības: 

o Aizputes pilsēta – 694,6 ha; 

o Aizputes pagasts – 8 880,6 ha; 

o Cīravas pagasts – 13 142,8 ha; 

o Kalvenes pagasts – 11 866,6 ha; 

o Kazdangas pagasts – 13 410,1 ha; 

o Lažas pagasts – 15 988,3 ha. 

● Administratīvais centrs – Aizputes pilsēta. 

● Apdzīvotās vietas novadā ir Aizputes pilsēta, kā arī ciemi pagastos: 

o Aizputes pagastā: Kūdra, Rokasbirzs; 

o Cīravas pagastā: Cīrava, Dzērvnieki; 

o Kalvenes pagastā: Kalvene, Kalvenes stacija; 

o Kazdangas pagastā: Bojas, Kazdanga, Rokaiži, Tebra; 

o Lažas pagastā – Apriķi, Padure un Štakeldanga. 

                                                      
1 Valsts zemes dienests, 2018.gada 1.janvāris. 
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● Attālumi no Aizputes pilsētas pa autoceļiem:  

o līdz Rīgas centram – 173 km; 

o līdz Liepājas centram – 48 km; 

o līdz Kuldīgai – 38 km. 

2.2. Ģeomorfoloģija un ģeoloģija 
● Novads atrodas Piejūras zemienē un Rietumkursas augstienē. 

● Teritoriju no ZR un Z veido Piemares un Apriķu līdzenumi, bet tālāk uz D teritorijas reljefu 

nosaka Bandavas pauguraine ar sīkiem vai vidējiem un augstiem morēnu pauguriem, kuri 

veido mozaīkainavas ar lauku un mežu miju. Apriķu līdzenumā dominē gareni stiepti reljefa 

paaugstinājumi, starp kuriem atrodas Tebras un Alokstes upju ielejas. 

● Reljefa paceltajā daļā atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, bet pazeminājumos – 

meži. 

● Reģionā dominē mālsmilts un smilšmāla augsnes. 

2.3. Klimatiskie apstākļi 
● Novada teritorijā ir piejūras klimats.  

● Atmosfēras procesus raksturo biežie cikloni, kas šķērso teritoriju (120-140 reizes gadā). Vidējā 

minimālā temperatūra ir februārī (–5,80C), bet vidējā maksimālā temperatūra – jūlijā (+190C).  

● Silto ziemu un biežo atkušņu dēļ, sniega segas biezums ir neliels (no 15 līdz 20 cm).  

● Dominē rietumu vēji. Vidējais vēja ātrums ir 5,3 m/s. Visbiežāk pūš dienvidrietumu un rietumu 

vēji, jo īpaši laika posmā no oktobra līdz janvārim.  

● Bezsala periods ilgst vidēji 150 – 160 dienas gadā. 

● Vidējais ikgadējais nokrišņu daudzums ir apmēram 800 – 850 mm. Lielākais nokrišņu 

daudzums ir vasaras un rudens sākumā, sasniedzot 90 – 95 mm mēnesī.  

● Gada nokrišņu summa gandrīz vairāk kā divas reizes pārsniedz iztvaikošanu, kas ir viens no 

faktoriem gleja un glejoto augšņu veidošanai. Tas nosaka, ka stabilas ražas var iegūt tikai 

meliorētos tīrumos un pļavās, tāpēc Aizputes novadā ļoti būtiska nozīme ir jau esošo 

meliorācijas sistēmu uzturēšanai un jaunu sistēmu attīstībai. 

● Klimatiskie apstākļi ir pietiekami labi, lai Aizputes novadā varēt nodarboties ar dārzkopību, 

t.sk. augļkopību, kā arī lopkopību. 

2.4. Dabas resursi 

Derīgie izrakteņi 

● Aizputes novads ir salīdzinoši bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, galvenokārt, kūdru, granti un 

smiltīm, mālu un sapropeli. 

● Novadā atrodas valsts nozīmes māla atradne “Apriķi” Lažas pagastā. Platība: 98,7 ha, krājumi: 

5 090 tūkst. m3. Šie māli ir īpaši vērtīgi, jo ir piemēroti keramzīta un būvkeramikas ražošanai.2 

● Valsts derīgo izrakteņu krājumu bilancē 2017.gadā bija iekļautas septiņas novada teritorijā 

esošas derīgo izrakteņu atradnes (2.4.-1.tabula). 

                                                      
2 Ministru kabineta noteikumi Nr.321. “Noteikumi par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm”. 

https://likumi.lv/doc.php?id=247498 
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2.4. – 1.tabula. Aizputes novadā esošās derīgo izrakteņu atradnes, 2017. g. 

N.p.k. Nosaukums Derīgais izraktenis Pagasts Krājumi 2018.01.01. 

1. Skroderēni Smilts-grants un smilts Aizputes pag. Smilts-grants: 32,41 

Smilts: 43,44 

2. Sils Smilts-grants un smilts Kalvenes pag. Smilts-grants: 0,39 

Smilts: 22,28 

3. Pleces purvs Kūdra Aizputes pag. - 

4. Aizpute-

Grantnieki 

Smilts-grants un smilts Kazdangas pag. Smilts-grants: 902,23 

Smilts: 501,4 

5. Dimas Smilts-grants un smilts Kazdangas pag. Smilts-grants: 290,73 

Smilts: 776,47 

6. Mazpikuļi Smilts-grants un smilts Aizputes pag. Smilts-grants: 493,87 

Smilts: 103,22 

7. Rijnieki Smilts-grants un smilts Aizputes pag. Smilts-grants: 40,00 

Smilts: 369,07 

LVĢMC, Derīgo izrakteņu krājumu bilance par 2017.gadu 

Ūdeņi un purvi 

● Lielākā daļa novadā esošo purvu atrodas Kalvenes pagasta un Cīravas pagasta teritorijās. 

● Purvi aizņem 1,9% no novada teritorijas. 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

● Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2019.gada sākumā aizņēma 27 518 ha – 43,01% no 

novada platības.3 

● Pēc lietošanas veida, lauksaimniecības zemes platība ir šāda: 

● Aramzeme – 22 302 ha; 

● Ganības – 2 850 ha; 

● Pļavas – 1 865 ha; 

● Augļu dārzi – 501 ha. 

● Uz 2018.gada 1.janvāri fizisko personu īpašumā vai lietošanā ir 17 880,4 ha vai 64,7% 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes, juridisko personu īpašumā 7 387,1 vai 26,7%, 

pašvaldības īpašumā – 520,1 ha (1,9%), tai piekritīgā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1 

111,3 ha (4%). 

● Vidējā lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtība ir ap 39 ballēm, vietām pārsniedzot 50 

balles. Lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamo zemju ir meliorētas, tomēr vērojama 

meliorācijas sistēmu degradācija kvalificētas meliorācijas sistēmas apkalpošanas trūkuma dēļ. 

Meži  

● Meži (pēc zemju lietošanas veida) aizņem 26 468 ha, kas ir 41,37% no novada teritorijas, 769 

ha aizņem krūmāji un 1 167 ha – purvi. 

● Meži atrodas Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Grobiņas biroja 

uzraugāmajā teritorijā.  

● Lielākais mežu īpašnieks ir valsts (A/S “Latvijas valsts meži”), kuras īpašumā ir 14 076, ha (52% 

no novada mežiem). Fizisko personu īpašumā ir 6 503,3 ha (24%) un juridisko personu 

                                                      
3 Valsts zemes dienests, zemes sadalījums zemes lietošanas veidos, 2019.gada 1.janvāris. 
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īpašumā – 3 697 ha (13,7%). Pārējā mežu zeme ir pašvaldības īpašumā, ar jauktām 

īpašumtiesībām vai dažāda statusa pārvaldījumā. 

3. Iedzīvotāji 

3.1. Skaits un apdzīvotības blīvums 

● 2019.gada 1.janvārī Aizputes novadā dzīvoja 8 192 iedzīvotāji (sk. 3.1. – 1.tabulu). 

3.1. – 1.tabula. Iedzīvotāju skaits, platība un iedzīvotāju blīvums Aizputes 

novadā, kaimiņu pašvaldībās, Kurzemē un Latvijā kopumā (01.01.2019.) 

Teritorija Iedzīvotāju skaits Platība (km2) Iedzīvotāju blīvums (iedzīvotāji 

uz 1 km2) 

Aizputes novads 8 192 640 13 

Durbes novads 2 626 320 8 

Kuldīgas novads 22 313 1 755 13 

Pāvilostas novads 2 532 515 5 

Priekules novads 5 067 520 10 

Skrundas novads 4 661 556 9 

Vaiņodes novads 2 285 306 8 

Kurzemes reģions 240 113 13 607 18 

Latvija 1 919 968 64 485 30 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

● Salīdzinājumā ar kaimiņu pašvaldībām, Aizputes novads pēc iedzīvotāju skaita ir otrs lielākais 

aiz Kuldīgas novada (22 630), savukārt pēc iedzīvotāju blīvuma – visblīvāk apdzīvotais (13 

iedzīvotāju uz vienu km2), kas gan ir divreiz mazāk kā Latvijā kopumā un arī mazāk kā vidēji 

Kurzemes reģionā. 

● Iedzīvotāju izvietojums novada teritorijā ir nevienmērīgs. Gandrīz puse no visiem iedzīvotājiem 

(4 136) (sk. 3.1. – 2.tabulu) dzīvo Aizputes pilsētā. 

● Aizputes pilsētā dzīvo 4 136 iedzīvotāju – apmēram puse no novada iedzīvotājiem (sk. 3.1. – 

2.tabulu). 

● Aizputē un pārējos novada ciemos kopsummā dzīvo 6 135 jeb 73,5% no novada 

iedzīvotājiem.4 

● Lielākie ciemi novadā ir Kazdanga (522 iedzīvotāji), Cīrava (418 iedzīvotāji) un Kalvene (239 

iedzīvotāji). 

3.1. – 2.tabula. Iedzīvotāju skaits Aizputes novadā sadalījumā pa pagastiem un 

apdzīvotām vietām, 2000-2018 

Teritorija 2000 2011 2016 2017 2018 

Aizpute 5680 4450 4283 4237 4136 

Aizputes pagasts 1 106 871 826 798 791 

Kūdra (Aizputes pagasts) 161 134 129 132 138 

Rokasbirze 302 241 235 236 228 

Cīravas pagasts 1 519 1 188 1 074 1 043 1 005 

Cīrava 647 521 446 434 418 

Dzērvenieki 92 62 58 55 56 

Kalvenes pagasts 907 746 696 674 645 

                                                      
4 Informācijas avots: CSP datubāze. 
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Teritorija 2000 2011 2016 2017 2018 

Kalvene 307 250 242 248 239 

Kalvenes stacija 52 47 44 37 34 

Kazdangas pagasts 1 680 1 347 1 269 1 256 1244 

Bojas 49 26 31 32 31 

Kazdanga 683 585 549 532 522 

Rokaiži 104 118 126 122 136 

Tebras 74 69 69 76 70 

Lažas pagasts 794 563 534 518 503 

Apriķi 140 83 72 73 75 

Padure (Lažas pagasts) 40 28 27 25 27 

Štakeldanga 57 27 31 26 25 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

3.2. Skaita izmaiņas 
● Iedzīvotāju skaita izmaiņas tendence (ilgtermiņa) novadā ir līdzīgas kā valstī un reģionā – 

iedzīvotāju skaits krītas. Kopš 1990. gada Aizputes novada teritorijā iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 4 857 jeb 37,2% (sk. 3.2. – 1. attēlu), savukārt Latvijā iedzīvotāju skaits no 

1990.gada līdz 2019.gadam samazinājās par 748 172 cilvēkiem (par 28%) (sk. 3.2. – 1. attēlu). 

3.2. – 1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Aizputes novadā (1990. – 2019.) 

 
Informācijas avots: CSP datu bāze 

 

● Arī kaimiņu pašvaldībās iedzīvotāju skaits līdz šim samazinājās (sk. 3.2.-1. tabulu), pie kam tikai 

Kuldīgas novadā samazinājums bija mazāks nekā Aizputes novadā. 

3.2. – 1.tabula. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Aizputes novadā un tā kaimiņu 

novados, 1990-2019 

Novads Skaits 1990.g. Skaits 2019.g. Iedzīvot. skaita izmaiņas Izmaiņas, % 

Aizputes novads 13 049 8 192 -4 857 -37,2 

Durbes novads 4 390 2 626 -1 764 -40,2 

Kuldīgas novads 29 273 22 313 -6 960 -23,8 

Pāvilostas novads 3 950 2 532 -1 418 -35,9 

Priekules novads 10 087 5 067 -5 020 -49,8 

Skrundas novads 9 840 4 661 -5 179 -52,6 

Vaiņodes novads 5 104 2 285 -2 819 -55,2 

Informācijas avots: CSP datu bāze 
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● Kopš 2000.gada iedzīvotāju skaits ir krities Aizputē, kā arī visos novada pagastos un visos 

ciemos, izņemot Rokaižus (pieaugums par 31%). Visstraujākais kritums bija Štakeldangā (par 

56%), Apriķos (par 46%) un Dzērveniekos (par 39%) (Sk. 3.1-2.tabulu). 

● Jaundzimušo un mirušo skaits laika periodā no 2014. līdz 2017.gadam Aizputes novadā būtiski 

nav mainījies (sk. 3.2. – 4.attēlu). 

3.2. – 4.attēls. Dzimušo un mirušo skaits Aizputes novadā (2014. – 2017.) 

Informācijas avots: CSP datu bāze  

3.3. Dzimuma un vecuma struktūra 
● Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars novadā ir zemāks nekā vidēji valstī (sk. 3.3. – 

1. tabulu). 

3.3. – 1.tabula. Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam skaits Aizputes novadā un 

Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, 2018.gads, gada sākums (īpatsvars,%) 

(01.01.2018.) 

 Līdz darbspējas 

vecumam, pavisam 

Darbspējas 

vecumā, pavisam 

Virs darbspējas vecuma, 

pavisam 

Aizputes novads 15,5 59,0 25,5 

Kurzemes reģions 15,8 60,8 23,4 

Latvija 15,8 61,7 22,5 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

 

● Laika periodā no 2014. līdz 2018.gadam iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam īpatsvars novadā 

ir samazinājies par 0,2% (sk. 3.3. – 2. attēlu). 
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3.3. – 2.attēls. Iedzīvotāju līdz darbspējas vecumam skaits Aizputes novadā, 

Kurzemē un Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, 2014. – 2018.gads, gada 

sākums (01.01.2018.) 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

● Darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars novadā ir zemāks nekā vidēji valstī un, laika 

periodā no 2014. līdz 2018.gadam, tas ir samazinājies par 0,4% (sk. 3.3. – 3.attēlu). 

3.3. – 3.attēls. Darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaits Aizputes novadā, 

Kurzemē un Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, 2014. – 2018.gads, gada 

sākums (01.01.2018.) 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

● Iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars novadā ir augstāks kā valstī kopumā un, laika 

periodā no 2014. līdz 2018. gadam, tas ir palielinājies par 0,6% (sk. 3.3. – 4.attēlu). 
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3.3. – 4.attēls. Virs darbspējas vecuma esošo iedzīvotāju skaits Aizputes novadā, 

Kurzemē un Latvijā, % no kopējā iedzīvotāju skaita, 2014. – 2018.gads, gada 

sākums (01.01.2018.) 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

3.4. Nacionālais sastāvs 
● Latviešu īpatsvars (procentuāli no visiem iedzīvotājiem) Aizputes novadā ir augstāks nekā 

vidēji Kurzemē un Latvijā kopumā (sk. 3.4. – 1.tabulu). 

3.4. – 1.tabula. Iedzīvotāju skaits (procentos) Aizputes novadā, Kurzemē un 

Latvijā pēc nacionālā sastāva (01.01.2018.) 
 

Teritorija Latvieši Krievi Pārējie 

Aizputes novads 92,9 1,9 5,2 

Kurzemes reģions  76,7 13,9 9,4 

Latvija 62,2 25,2 12,6 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

3.5. Iedzīvotāju skaita nākotnes prognoze 
● Attīstības programmas izstrādes ietvaros ir veikta padziļināta Aizputes novada demogrāfiskās 

situācijas analīze ar mērķi noteikt, kāds novadā laika posmā līdz 2035.gadam būs iedzīvotāju 

skaits katrā no vecuma grupām. Šīs analīzes ietvaros tika izmantota Aizputes novada situācijai 

un pieejamajiem datiem adaptēta kohortas analīzes metode, izmantojot matemātisko modeli, 

kur tika ņemti vērā šādi faktori (CSP dati kopš 2011.gada): 

o Iedzīvotāju skaits dalījumā pa 5 gadu vecuma grupām un dzimumiem kopš 

2011.gada; 

o Dzimušo skaits Aizputes novadā; 

o Dzimstības koeficients dalījumā pa 5 gadu vecuma grupām; 

o Mirstības koeficients dalījumā pa 5 gadu vecuma grupām; 

o Imigrācijas dati dalījumā pa 5 gadu vecuma grupām. 

● Demogrāfiskās situācijas prognoze izstrādāta trim scenārijiem: 

o Pirmais scenārijs (bāzes scenārijs) paredz situāciju, kurā sociālekonomiskā situācija 

Aizputes novadā pakāpeniski uzlabojas, taču netiek veikti īpaši pasākumi jaunu 

iedzīvotāju piesaistei. Šādā situācijā Aizputes novadā pakāpeniski samazinās 
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mirstības rādītāji un kopš 2023.gada novadā sāk atgriezties vairāk cilvēku, nekā no tā 

aizbrauc, novadā ik gadu migrācijas ceļā ierodas ap 20 – 50 cilvēku vairāk, nekā 

aizbrauc, t.i. atgriežas daļa aizbraucēju, kā arī ierodas neliels skaits pārceļotāju no 

citām Latvijas pašvaldībām un ārvalstīm. Pie šāda scenārija auglīgā vecumā esošo 

sieviešu skaits turpina kristies līdz aptuveni 2027.gadam un pēc tam tas sāk pieaugt.  

o Otrais scenārijs (sociālekonomiskās krīzes scenārijs) paredz situāciju, kurā Aizputes 

novadā sociālekonomiskā situācija neuzlabojas un iedzīvotāju aizbraukšana 

turpinās. Aizbraucēju skaits pakāpeniski samazinās, jo ir samazinājies jaunu cilvēku – 

aktīvāko migrantu skaits. Šajā scenārijā auglīgā vecuma sieviešu skaits turpina strauji 

kristies visā pārskata periodā līdz 2040.gadam. 

o Trešais scenārijs (iedzīvotāju piesaistes scenārijs) paredz situāciju, kurā 

sociālekonomiskā situācija novadā strauji uzlabojas, kā arī tiek veikti īpaši pasākumi 

jaunu iedzīvotāju piesaistei, piemēram, uz atvieglotiem noteikumiem piešķirot 

dzīvojamo platību jaunajām ģimenēm, veicinot lētu mājokļu būvniecību u.tml. 

Atšķirībā no iepriekšējā scenārija, šajā situācijā migrācijas saldo uzlabotos straujāk, 

novadā atgriežoties ap 40% – 50% no aizbraucējiem, kā arī pārceļotājiem no citām 

Latvijas pašvaldībām un ārvalstīm. Šajā scenārijā auglīgā vecuma sieviešu skaits 

novadā sāk pieaugt jau 2024.gadā. 

Bāzes scenārijs 

● Šī scenārija ietvaros, līdzīgi, kā līdz šim, Aizputes novada iedzīvotāju skaitu visbūtiskāk 

ietekmētu migrācijas saldo. 

● Līdzšinējais negatīvais migrācijas saldo pakāpeniski uzlabotos, ap 2023.gadu pirmo reizi kopš 

1996.gada sasniedzot pozitīvu rādītāju un turpmāk atbraucējiem pārsvarā pārsniedzot 

aizbraucēju skaitu. 

3.5. – 1.attēls. Aizputes novada iedzīvotāju migrācijas saldo prognoze bāzes 

scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 

● Šī scenārija ietvaros Aizputes novada iedzīvotāju skaits turpinātu sarukt arī nākotnē, lai gan 

sarukšanas ātrums pakāpeniski samazinātos. 

● Kopējais iedzīvotāju skaits saruktu par 16%. 

● Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu un jauniešu skaits turpinātu lēni, pakāpeniski 

samazināties līdz aptuveni 2025.gadam, kad tas atkal pakāpeniski sāktu palielināties. 

● Pakāpeniski, par 17% samazinātos darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits (šeit – vecumā no 19 

līdz 64 gadiem). 

● Vēl straujāk samazinātos pensijas vecuma iedzīvotāju skaits (65 gadi un vairāk), jo pensijas 
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vecumu sasniegs tie iedzīvotāji, kuru vecuma grupās kopš 1996.gada notika izteikta 

aizbraukšana. 

3.5. – 2.attēls. Aizputes novada iedzīvotāju skaita prognoze laika posmam līdz 

2035.gadam bāzes scenārija ietvaros. 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 

● Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecuma (1,5-6 g.v.) bērnu skaits atsāks pieaugumu pēc 

2022.gada pateicoties tam, ka pakāpeniski uzlabojas gan dzimstības rādītāji, gan arī novadā 

ierodas sievietes auglīgajā vecumā. Ap 2035.gadu šādu bērnu skaits būtu par 17% lielāks, nekā 

pašlaik. 

● Sākumskolas vecuma bērnu skaits sākotnēji, līdz aptuveni 2030.gadam samazinātos, 

galvenokārt, tādēļ, ka novadā pēc ekonomiskās krīzes samazinājās pirmsskolas vecuma bērnu 

skaits. Ap 2027.gadu tas atsāktu pieaugt, ap 2033.gadu sasniedzot patreizējo skaitu. 

● Pamatskolas vecuma bērnu skaits turpinātu samazināties līdz aptuveni 2031.gadam, tad tas 

atsāktu pieaugt, 2035.gadā vēl nesasniedzot pašreizējo skaitu. 

● Vidusskolas vecuma jauniešu skaits laika posmā līdz 2035.gadam nedaudz, par 4%, 

samazinātos (3.5. – 3.attēls). 

3.5. – 3.attēls. Pirmsskolas un skolas vecuma Aizputes novada iedzīvotāju 

skaita prognoze laika posmam līdz 2035.gadam bāzes scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 
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● Kopumā potenciālo izglītības iestāžu audzēkņu skaits Aizputes novadā būtiski nemainītos. 

Sociālekonomiskās krīzes scenārijs 

● Šī scenārija ietvaros Aizputes novada pievilcība tā iedzīvotāju acīs būtiski neuzlabojas un 

turpinās aizbraukšana, lai arī mazākā apjomā, nekā līdz šim. 

● Pakāpeniski aizbraucēju skaits samazinātos, jo novadā samazinātos to iedzīvotāju skaits, kuri ir 

gatavāki migrācijai, t.i. 18 – 30 gadus vecu iedzīvotāju skaits (sk. 3.5. – 4.attēlu). 

● Dzimstības un mirstības rādītāji būtiski nemainītos. 

3.5. – 4.attēls. Aizputes novada iedzīvotāju migrācijas saldo prognoze 

sociālekonomiskās krīzes scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 

● Šī scenārija ietvaros Aizputes novada iedzīvotāju skaits nākotnē saruktu aptuveni tikpat ātri, kā 

līdz šim, līdz 2035.gadam sarūkot vēl par 37%. 

● Iedzīvotāju skaits samazinātos visās vecuma grupās, taču īpaši strauji (par 42%) saruktu 

darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits, jo prom dotos galvenokārt 18 – 30 gadus veci 

iedzīvotāji. 

3.5. – 5.attēls. Aizputes novada iedzīvotāju skaita prognoze laika posmam līdz 

2035.gadam sociālekonomiskās krīzes scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 
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● Pirmsskolas un skolas vecumu bērnu skaits saruktu apmēram vienlīdzīgi (par 24 – 27%) visās 

vecuma grupās (3.5. – 6.attēls). 

3.5. – 6.attēls. Pirmsskolas un skolas vecuma Aizputes novada iedzīvotāju skaita 

prognoze laika posmam līdz 2035.gadam sociālekonomiskās krīzes scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 

Iedzīvotāju piesaistes scenārijs 

● Efektīvākais iedzīvotāju skaita palielināšanas mehānisms Latvijas apstākļos ir jaunu iedzīvotāju 

piesaiste, kas, atbilstoši kohortas analīzes datiem, dotu daudzkārt lielāku efektu, nekā 

dzimstības un mirstības rādītāju uzlabošana. 

● Iedzīvotāju piesaistes scenārija ietvaros tiek pieņemts, ka Aizputes pašvaldībā tiek aktīvi 

piesaistīti iedzīvotāji, piemēram, no citām valstīm, kuras rezultātā novadā uz dzīvi apmetas 

aizvien lielāks skaits jaunienācēju. 

● Jau 2022.gadā migrācijas saldo kļūst pozitīvs un turpina ik gadu pieaugt. Rezultātā no 

2022.gada līdz 2035.gadam Aizputes novadam tiek piesaistīti 755 iedzīvotāji – gandrīz tikpat, 

cik, piemēram, atstāja novadu tikai trīs gados: 2008-2010.gados, kad no novada emigrēja 799 

iedzīvotāji. 

3.5. – 7.attēls. Aizputes novada iedzīvotāju migrācijas saldo prognoze 

iedzīvotāju piesaistes scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 
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● Šī scenārija ietvaros Aizputes novada iedzīvotāju skaits tomēr turpinātu sarukt vēl līdz 

2028.gadam – galvenokārt tādēļ, ka vēl turpinātu samazināties vecāka gadagājuma 

darbspējīgo un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits. 

● Kopumā, laika posmā līdz 2035.gadam turpinātu samazināties pensijas vecuma iedzīvotāju 

skaits, krītoties par 37%. 

● Pirmsskolas un skolas vecuma bērnu un jauniešu skaits pieaugtu par aptuveni 19%, kas 

skaidrojams ar to, ka jaunatnācēji pārsvarā būtu jaunieši 18 – 30 gadu vecumā, no kuriem 

daudzi veidotu ģimenes, kurās dzimtu bērni. 

● Kopumā darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits līdz 2035.gadam tomēr samazinātos par 7%, lai 

gan tas jau atsāktu pieaugt. 

3.5. – 8.attēls. Aizputes novada iedzīvotāju skaita prognoze laika posmam līdz 

2035.gadam iedzīvotāju piesaistes scenārija ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 

● Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecuma (1,5-6 g.v.) bērnu skaits šī scenārija ietvaros 

būtiski, par 33% palielinātos, skaita palielinājums sāktos jau ap 2021.gadu. 

● Sākumskolas vecuma bērnu skaits sākotnēji, līdz aptuveni 2025.gadam kristos un tad sāktu 

strauji pieaugt, līdz 2035.gadam pieaugot par 14%. 

● Daudz mazākā mērā mainītos pamatskolas un vidusskolas vecuma bērnu un jauniešu skaits 

(sk. 3.5. – 9.attēlu). 
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3.5. – 9.attēls. Pirmsskolas un skolas vecuma Aizputes novada iedzīvotāju 

skaita prognoze laika posmam līdz 2035.gadam iedzīvotāju piesaistes scenārija 

ietvaros. 

 

Informācijas avots: Emerging Solutions prognoze 

Secinājumi 

● Pie jebkura scenārija Aizputes novada iedzīvotāju skaitu un vecuma struktūru vēl ilgstoši 

ietekmēs nesenā apjomīgā aizbraukšana no Aizputes novada, kas turpmākajos gados radīs 

īpaši lielu spiedienu uz vietējo darba tirgu – trūks darbspējīgā vecuma iedzīvotāju. 

● Novadā ir prognozējama par 65 gadiem vecāku iedzīvotāju skaita samazināšanās. 

● Jaunāko novada iedzīvotāju skaitu vislielākajā mērā noteiks novada a) veiksme, piesaistot 

jaunus iedzīvotājus vai b) neveiksme, turpinot tos zaudēt iedzīvotāju aizceļošanas dēļ. Pirmā 

gadījumā ir prognozējams bērnu un jauniešu skaita pieaugums, jo īpaši pirmsskolas vecuma 

grupā, kamēr otrajā gadījumā bērnu un jauniešu skaits strauji kritīsies, spiežot, piemēram, 

sašaurināt sniegtos izglītības pakalpojumus. 

● Līdz šim Aizputes novads ir strauji zaudējis iedzīvotājus, tiem migrējot uz citām pašvaldībām 

vai valstīm. Tomēr pēdējo gadu tendences tajās Latvijas pašvaldībās, kurās pašvaldības 

mērķtiecīgi cenšas piesaistīt iedzīvotājus liecina, ka situācija šajās pašvaldībās, pat tad, ja tās 

atrodas ārpus Rīgas aglomerācijas (Valmiera, Liepāja) uzlabojas. Pie labvēlīgiem faktoriem, kas 

veicinātu iedzīvotāju piesaisti pieder: 

o Vidējās algas pieaugums, kas Latvijā ir viens no straujākajiem Eiropas Savienībā;5 

o Tiek iegūta pieredze pašvaldību un privāto uzņēmēju sadarbībai dzīvojamo namu 

būvniecībā; 

o Attālinātā darba daudzveidības un iespēju palielināšanās; 

o Elektrotransporta līdzekļu attīstība sola būtisku transporta izmaksu samazinājumu, 

ļaujot ikdienā lētāk veikt ceļu līdz darba vai mācību vietai lielākā pilsētā (Aizputes 

gadījumā: Liepājā). 

● Aizputes novadā, visdrīzāk, ir prognozējama bāzes scenārija īstenošanās. 

                                                      

5 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9678490/3-19032019-BP-EN.pdf/950162db-d2c7-

4d19-a923-f4288fff9432 
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● Augstāk aprakstītās tendences ir aprēķinātas ar teorētisku modeli, balstoties uz līdzšinējiem 

iedzīvotāju skaita un vecuma struktūras izmaiņu, dzimstības, mirstības un migrācijas datiem. 

Realitātē situāciju var mainīt liels skaits iepriekš neparedzamu faktoru, piemēram: 

o Pat viena jauna daudzdzīvokļu mājas projektu īstenošana novadā. Šādos namos 

pārsvarā ienāk jaunas ģimenes un rezultātā dažu gadu laikā pēc šādu mājas 

uzcelšanas piedzimst liels skaits bērnu; 

o Pansionāta vai pansionātu pakalpojumu attīstība novadā, kas mainīs vecuma 

struktūru; 

o Ģimenes atbalsta politikas izmaiņas valstī. Demogrāfisko procesu radītie izaicinājumi ir 

nozīmīgākais ilgtermiņa izaicinājums Latvijas attīstībai, un agri vai vēlu valsts būs 

spiesta īstenot šādu atbalsta politiku; 

o Migrācijas procesi, tai skaitā ārvalstu imigrantu ierašanās. Latvijā tautsaimniecība 

pašlaik attīstās veiksmīgāk nekā vairumā pārējo Austrumeiropas valstu, tāpēc 

prognozējamais darba roku trūkums padarīs mūsu valsti aizvien pievilcīgāku ārvalstu 

imigrantiem. 
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4. Tautsaimniecība un nodarbinātība 

4.1. Uzņēmējdarbība 

● 2017.gadā Aizputes novadā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 86 ekonomiski aktīvi uzņēmumi. 

Salīdzinājumam, Latvijā uz 1 000 iedzīvotājiem bija 90 uzņēmumi, Durbes novadā 116, 

Kuldīgas novadā 100, Pāvilostas novadā 103, Priekules novadā 101, Skrundas novadā 83 un 

Vaiņodes novadā 59.6 

● 2017.gadā Aizputes novadā 96% (696) no visiem (723) uzņēmumiem bija ar darbinieku skaitu 

līdz 9. Uzņēmumu skaits novadā 2017.gadā nedaudz samazinājās (sk. 4.1. – 1.attēlu). 

4.1. – 1.attēls. Uzņēmumu skaits Aizputes novadā (2013. – 2017.)7 

 

Informācijas avots: Centrālās statistikas pārvaldes datubāze, SRG0431 

● Trīs lielākie novada uzņēmumi (pēc apgrozījuma) 2017.gadā bija SIA “Aizputes ceļinieks” (ceļu 

un maģistrāļu būve)8, SIA “Elpa” (piena pārstrāde un siera ražošana) un SIA “Nadziņi 1” (Piena, 

piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība) (sk. 4.1. – 1.tabulu). 

4.1. – 1.tabula. Aizputes novada desmit lielākie uzņēmumi (pēc apgrozījuma), 

2017. g. 

N.p.k. Uzņēmums Darbības nozare 
Apgrozījums 

EUR), 2017.g. 

Vieta (pēc apgrozījuma) 

2017 2016 2015 

1. 
SIA “Aizputes 

ceļinieks” 

Ceļu un maģistrāļu 

būvniecība 
5 558 609 1 1 1 

2. SIA “Elpa” Piena pārstrāde, pārtika 3 761 193 2 3 3 

3. SIA “Nadziņi 1” 

Piena, piena produktu, olu 
un pārtikas tauku un eļļu 

vairumtirdzniecība 
3 580 040 3 5 5 

4. 
SIA “Baltijas jūras 

veltes” 

Pārtikas produktu 

vairumtirdzniecība 
3 110 647 4 2 2 

5. SIA “Kurzemes Avio” Pasažieru aviopārvadājumi 2 444 077 5 4 9 

6. SIA “Ūsi” 
Zāģēšana, ēvelēšana un 

impregnēšana 
2 284 465 6 6 6 

                                                      
6 Centrālās statistikas pārvaldes datubāze SRG040. 
7 Centrālās statistikas pārvaldes datubāze SRG030. 
8 Uzņēmumu nozare norādīta atbilstoši Uzņēmumu Reģistrā norādītajiem datiem pēc NACE2 klasifikatora. 
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N.p.k. Uzņēmums Darbības nozare 
Apgrozījums 

EUR), 2017.g. 

Vieta (pēc apgrozījuma) 

2017 2016 2015 

7. 
SIA “Nygaard 

International” 
Lopkopība 2 043 753 7 7 8 

8. SIA “Eglat” Graudaugu audzēšana 2 018 354 8 8 4 

9. SIA “Vērsītis” Preču mazumtirdzniecība 1 950 323 9 10 10 

10. 
A/S “Kurzemes 

atslēga” 
Slēdzeņu un eņģu ražošana 1 840 988 10 9 7 

Informācijas avots: Firmas.lv datubāze 

● Novada desmit lielāko (pēc apgrozījuma) uzņēmumu apgrozījums laika periodā no 2015.gada 

līdz 2017.gadam kopumā ir samazinājies par 24% (sk. 4.1. – 2.attēlu). 

4.1. – 2.attēls. Aizputes novada desmit lielāko uzņēmumu apgrozījums (EUR), 

(2015. – 2017.) 

 

Informācijas avots: Firmas.lv datu bāze 

● Apjomīgākā uzņēmējdarbība notiek Aizputes pilsētā: no 100 lielākajiem novada uzņēmumiem 

49 atrodas Aizputes pilsētā, savukārt Aizputes pagastā atrodas 4 no 100 lielākajiem novada 

uzņēmumiem, Cīravas pagastā – 12, Kalvenes pagastā – 9, Kazdangas pagastā – 17, Lažas 

pagastā – 9. 

4.1. – 3.attēls. Simts Aizputes novada lielāko uzņēmumu apgrozījums dalījumā 

pa pagastiem (EUR), (2015. – 2017.) 

 

Informācijas avots: Firmas.lv datu bāze 
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4.1. – 4.attēls. Simts Aizputes novada lielāko uzņēmumu darbinieku skaits 

dalījumā pa pagastiem, (2015. – 2017.) 

 

Informācijas avots: Firmas.lv datu bāze 

● Lielākais finanšu līdzekļu apgrozījums ir uzņēmumos, kas nodarbojas ar pārtikas produktu 

mazumtirdzniecību un ar būvniecību. 2015.-2017.gados samazinājies būvniecības uzņēmumu 

(g.k. “Aizputes ceļinieka”) un mežistrādes uzņēmumu apgrozījums un pieaudzis 

metālapstrādes uzņēmumu un nepārtikas preču tirdzniecības uzņēmumu apgrozījums. (sk. 4.1. 

– 5.attēlu). 

4.1. – 5.attēls. Simts Aizputes novada lielāko uzņēmumu apgrozījums dalījumā 

pa nozarēm, (2015. – 2017.) 

 

Informācijas avots: Firmas.lv datu bāze 
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● Darbinieku skaita samazinājumi 100 lielākajos novada uzņēmumos 2015.-2017.gados lielā 

mērā noteica darbinieku skaita samazinājums uzņēmumā “Aizputes ceļinieks” (sk. 4.1. – 

6.attēlu). 

4.1. – 6.attēls. Simts Aizputes novada lielāko uzņēmumu darbinieku skaits 

dalījumā pa nozarēm, (2015. – 2017.) 

 

Informācijas avots: Firmas.lv datu bāze 

● Aizputes novada pašvaldība ir kapitāldaļu īpašniece šādos uzņēmumos, kuri iedzīvotājiem 

sniedz komunālos, veselības aprūpes, sociālos, mediju un tūrisma atbalsta pakalpojumus: 

o SIA “Aizputes nami”; 

o SIA “Aizputes TV”; 

o SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”; 

o SIA “Kuldīgas slimnīca”; 

o SIA “RAS-30”; 

o SIA “KS Cīrava”; 

o SIA “Pansionāts Rokaiži”; 

o SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 

4.2. Nodarbinātība un bezdarbs 
● 2019.gada 30.aprīlī bezdarba līmenis Aizputes novadā (5,7%) bija augstāks nekā vidēji Latvijā 

(4,9%), un nedaudz augstāks nekā Kurzemes reģionā (5,4%), bet līdzīgs apkārtējo pašvaldību 

vidējiem rādītājiem. Šāds bezdarba līmenis nav uzskatāms par augstu. 

● Pēdējo trīs gadu laikā, no 2017. līdz 2019.gada 30.aprīlim bezdarba līmenis Aizputes novadā 

samazinājās par diviem procentpunktiem. Arī kaimiņu pašvaldībās, izņemot Durbes novadu, 

bezdarba līmenis samazinājās (sk. 4.2. – 1. attēlu). 
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4.2. – 1.attēls. Bezdarba līmenis Aizputes novadā un kaimiņu pašvaldībās, 2017.-

2019.gada 30.aprīlis 

Informācijas avots: Nodarbinātības valsts aģentūra 

● 2019.gada 30.aprīlī no 289 novada bezdarbniekiem 150 (51,9%) bija sievietes, 132 (45,7%) - 

vīrieši. 

● Dalījumā pa vecuma grupām visvairāk bezdarbnieku (14,2%) bija 60 un vairāk gadu vecuma 

grupā un 13,5% – 55-59 gadu vecuma grupā. 

● Dalījumā pa izglītības līmeņiem, 38,3% no visiem bezdarbniekiem bija ar profesionālo izglītību, 

29,4% ar pamatizglītību, 18,8% ar vispārējo izglītību, 8,9% ar augstāko izglītību un 4,6% nebija 

pamatizglītības. 

● Vairāk nekā puse (55,0%) no visiem bezdarbniekiem bez darba ir līdz 6 mēnešus ilgi, 17,0% – 

no 6 līdz 12 mēnešiem, 15,6% – no 1 līdz 3 gadiem, 12,4% 3 gadus un vairāk. 

4.3. Darba samaksa 
● Aizputes novadā 2018.gadā vidējā bruto darba samaksa bija 739 EUR, kas ir mazāk nekā vidēji 

valstī. Valstī no 2013. līdz 2018.gadam vidējā bruto darba samaksa ir palielinājusies par 37,5%, 

bet Aizputes novadā – par 24,0% (sk. 4.3. – 1.attēlu). 
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4.3. – 1.attēls. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, bez privātā sektora 

komersantiem ar nodarbināto skaitu zem 50 Aizputes novadā un Latvijā, 2013 – 

2018. 

Informācijas avots: CSP datu bāze 

● Vairumam darba ņēmēju Aizputes novadā mēneša bruto darba ienākumi ir robežās no EUR 

300 līdz EUR 700 (sk. 4.3. – 2.attēlu). Kopumā algas pieaug. 

4.3. – 2.attēls. Darba ņēmēju skaita sadalījums procentos pēc mēneša bruto darba 

ienākumiem (2015–2018, EUR) 

 

Informācijas avots: CSB 

● Vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā Aizputes novadā 2018.gadā bija zemāka, 

nekā apkārtējās pašvaldībās, izņemot Pāvilostas, Skrundas un Vaiņodes novadus. 

● Vidējā bruto darba samaksa visos nodarbinātības segmentos novadā ir ievērojami zemāka kā 

vidēji valstī. Tā ir arī ievērojami zemāka nekā Liepājā, kas rada priekšnoteikumus tam, ka 

ņovada iedzīvotāji nereti izvēlas strādāt Liepājā, saglabājot dzīves vietu novada teritorijā. (sk. 

4.3. – 1. tabulu). 
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4.3. – 1.tabula. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa, bez privātā sektora 

komersantiem ar nodarbināto skaitu <50, Aizputes un tā kaimiņu novados, 

Liepājā un Latvijā pa nodarbinātības sektoriem, 2018.gads 

Pašvaldība 

Mēneša vidējā darba samaksa, EUR 

Pašvaldību 

struktūrās 

Vispārējās 

valdības sektorā 

Sabiedriskajā 

sektorā 

Vidēji, bez privātā sektora 

komersantiem ar 

nodarbin.skaitu zem 50 

Aizputes novads 657 657 666 739 

Durbes novads 722 722 713 710 

Kuldīgas novads 799 802 789 770 

Pāvilostas novads 630 630 631 583 

Priekules novads 768 768 760 690 

Skrundas novads 668 668 661 786 

Vaiņodes novads 652 652 652 652 

Liepāja 814 835 873 982 

Latvija 816 985 1 032 1 077 

Informācijas avots: CSP datu bāze 
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5. Infrastruktūras raksturojums 

5.1. Transporta un satiksmes infrastruktūra 

Valsts autoceļi 

● Aizputes novadu šķērso vairāki nozīmīgi valsts autoceļi – galvenais autoceļš A9 (12,84 km 

garumā) un reģionālie autoceļi P112, P115 un P117 (63,71 km kopgarumā), kā arī vairāki 

vietējie autoceļi (105,48 km kopgarumā) (sk. 5.1. – 1.attēlu),  

● Kopumā Aizputes novadā atrodas ceļi 174,29 km kopgarumā, no tiem – 91 km ar melno 

segumu un 83,29 km ar grants segumu. 

5.1. – 1.attēls. Valsts autoceļi Aizputes novadā 

 

Informācijas avots: Aizputes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam 

Galvenais autoceļš A9 Rīga (Skulte) – Liepāja:  

● Autoceļš 12,84 km garumā šķērso novada dienvidu daļu. Autoceļš ir asfaltēts visā tā garumā. 

Reģionālais autoceļš P112 Kuldīga – Aizpute – Līči:  

● Autoceļš 24,4 km garumā šķērso novada vidus daļu. Autoceļš ir asfaltēts visā tā garumā. 

Reģionālais autoceļš P115 Aizpute – Kalvene:  

● Autoceļš 15,1 km garumā šķērso novadu DA virzienā. Autoceļš ir asfaltēts visā tā garumā. 

Reģionālais autoceļš P117 Skrunda – Aizpute:  

● Autoceļš 9,91 km garumā šķērso novadu RA virzienā. Autoceļš ir asfaltēts visā tā garumā, taču 

ceļa seguma kvalitāte ir slikta. 

● 2018.gadā vidējā diennakts satiksmes intensitāte uz valsts galvenā autoceļa (A9) Aizputes 

novadā sasniedza 3 359 a/m/dnn, no kuriem 25% sastāda kravas auto/dnn. 
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● Kopš 2010. gada9 (2 642) vidējās diennakts satiksmes intensitāte ir palielinājusies par 27%. 

 

Vietējā līmenī liela nozīme ir šādiem valsts pārziņā esošiem vietējiem autoceļiem, kas savieno novada 

apdzīvotās vietas: 

● V1192 Apriķi – Cīrava – Medze. Autoceļš novada robežās ir 16,41 km garš, no kuriem 2,0 km ir 

asfalta segums (ir apmierinošā kvalitātē) un 14,41 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1194 Lankas – Cīrava – Turaidas. Autoceļš ir 12,66 km garš, no kuriem 1,28 km ir asfalta 

segums (sliktā un ļoti sliktā kvalitātē) un 11,38 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1195 Cīrava – Vecpils – Stroķi. Autoceļš novada robežās ir 13,83 km garš, no kuriem 6,61 km 

ir asfalta segums (sliktā kvalitātē, tilts – teicamā kvalitātē) un 7,22 km ir grants segums (sliktā 

kvalitātē). 

● V1196 Stroķi – Vecpils. Autoceļš novada robežās ir ar grants segumu 0,28 km (sliktā kvalitātē). 

● V1197 Aizpute – Ilmāja. Autoceļš novada robežās ir 7,17 km garš, no kuriem 0,07 km ir asfalta 

segums (apmierinošā kvalitātē) un 7,10 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1199 Aizpute – Saka. Autoceļš novada robežās ir 16,92 km garš, no kuriem 11,9 km ir asfalta 

segums (sliktā kvalitātē) un 5,02 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1200 Tebra – Kazdanga – Cildi. Autoceļš ir 23,94 km garš, no kuriem 2,47 km ir asfalta 

segums (sliktā kvalitātē) un 21,48 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1233 Cīrava – Vidusmuiža. Autoceļš ir 1,26 km garš, no kuriem 0,03 km ir asfalta segums 

(apmierinošā kvalitātē) un 1,24 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1265 Basi – Apriķi. Autoceļš novada robežās ir 5,31 km garš, no kuriem 0,13 km ir asfalta 

segums (apmierinošā kvalitātē) un 5,18 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1275 Rudbārži – Kalvene. Autoceļš novada robežās ir 5,86 km garš, no kuriem 0,5 km ir 

asfalta segums (sliktā kvalitātē) un 5,36 km ir grants segums (sliktā kvalitātē). 

● V1296 Snēpele – Kazdanga. Autoceļš ir ar grants segumu, garums novada robežās ir 1,85 km 

(sliktā kvalitātē). 

Pašvaldības autoceļi un ielas 

● Aizputes novada pašvaldības īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 378,146 km.10 43,394 km 

(11,5%) no tiem ir asfaltēti, 0,293 km bruģēti (0,08%) un pārējie 334,459 km (88,45%) - 

grantēti. 

● Novadā esošo ielu kopgarums – 55,176 km. Ielas ir asfaltētas 38,67 km garumā, kas ir 70,08% 

no ielu kopgaruma. 43,63 km no šīm ielām (79,2%) atrodas Aizputes pilsētā. 

● Ielu brauktuvju kopplatība ir 281 724 m2, asfaltēti no tiem ir 216 069 m2. 

● Novadā ir 10 veloceliņi, no tiem divi – Aizputes pilsētā. 

● Liela daļa novada pašvaldības ceļu un ielu ir sliktā tehniskajā stāvoklī. (sk. 5.1. – 1. tabulu) 

5.1. – 1.tabula. Aizputes novadā labojamās ielas un ceļi, 2018.g. 

 

Vieta(pagasts/pilsēta) Garums (m) Ceļa/ielas nosaukums Stāvokļa raksturojums, veicamie darbi 

Aizpute 764 Padures iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 590 Fabrikas iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 393 Parka iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 1270 Brīvības iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 192 Jaunā iela Asfalta uzklāšana 

                                                      
9 Aizputes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrāde, pētījums, 2011.g. 

10 Situācija 2018.gada 1.novembrī. 
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Vieta(pagasts/pilsēta) Garums (m) Ceļa/ielas nosaukums Stāvokļa raksturojums, veicamie darbi 

Aizpute 163 Apriķu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 727 Raiņa bulvāris Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 472 Robežu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 251 Skolas iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 556 Atmodas iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 559 Kuldīgas iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 217 Jura Mātera iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 133 Smilšu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 390 Pavasara iela Asfalta seguma atjaunošana, asfalta 

uzklāšana, lietus ūdens atvades 

Aizpute 218 Ziedu iela 117 m asfalta seguma atjaunošana un 

lietus ūdens atvades atjaunošana, 101 m 

asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 139 Pasta iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 280 Jāņa iela Ielas rekonstrukcija 

Aizpute 375 Lažas iela Lietus ūdens atvades un asfalta seguma 

atjaunošana 

Aizpute 187 Vītolu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 160 Zingberga iela Lietus ūdens atvades un asfalta seguma 

atjaunošana 

Aizpute 128 Peldu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 451 Ošu gatve Asfalta uzklāšana 

Aizpute 2083 Jelgavas iela 390 m asfalta uzklāšana, 1,693 km 

virskārtas atjaunošana 

Aizpute 184 Kurzemes iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 258 Pļavu iela Asfalta remonts 

Aizpute 620 Sakas iela Asfalta remonts 

Aizpute 83 Pils iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 335 Kalvenes iela Asfalta remonts 

Aizpute 186 Mednieku iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 496 Avotu iela Asfalta remonts 

Aizpute 620 Upes iela Asfalta remonts 

Aizpute 159 Kapu iela Asfalta seguma atjaunošana un lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas izbūve 

Aizpute 255 Sporta iela Asfalta seguma atjaunošana 

Aizpute 272 Ezerkrasta iela Lietus ūdens atvades un asfalta uzklāšana 

Aizpute 613 Zaķu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 242 Līdumu iela Asfalta uzklāšana 

Aizpute 835 Ezera iela Asfalta seguma atjaunošana 

Cīrava 2750 Amatnieki-Sniķeri Grants seguma atjaunošana, grāvju 

tīrīšana 

Cīrava 2190 Krūkļi-Kleperi Grants seguma atjaunošana, grāvju 

tīrīšana 

Cīrava 2330 Rudītes-Dravnieki Grants seguma atjaunošana, grāvju 

tīrīšana 

Cīrava 3080 Videnieki-Pūces Grants seguma atjaunošana, grāvju 

tīrīšana, nomaļu apauguma noņemšana 

Cīrava 830 Mētras-Strazdiņi Grants seguma atjaunošana, grāvju 

tīrīšana, nomaļu apauguma noņemšana 

Cīrava 530 Vīnkalni-Gusti Grants seguma atjaunošana, grāvju 

tīrīšana, nomaļu apauguma noņemšana 
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Vieta(pagasts/pilsēta) Garums (m) Ceļa/ielas nosaukums Stāvokļa raksturojums, veicamie darbi 

Cīrava 340 Cīravas p.f.-Kapsēta Asfalta uzklāšana 

Cīrava 560 Grāvīši-Bērzabji Asfalta uzklāšana 

Kazdanga 400 Darba gatve Asfalta seguma atjaunošana 

Kazdanga 400 Dārza gatve Asfalta uzklāšana 

Kazdanga 600 Ganību gatve Asfalta seguma atjaunošana 

Kazdanga 400 Liepu gatve Asfalta seguma atjaunošana 

Kazdanga 500 Pils gatve Asfalta seguma atjaunošana 

Kazdanga 1500 m2 Pils gatves stāvlaukums Asfalta seguma atjaunošana 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

 
● Pašvaldības pārziņā ir 20 tilti, kuru kopējais garums ir 383,1 m, brauktuves kopējā platība 2 

805 m2. Divi no tiem, 33 m garumā un ar platību 231 m2 atrodas Aizputes pilsētā. 

● Aizputes pilsētai nav apbraucamā ceļa un kravas transportam nākas šķērsot pilsētu pa 

salīdzinoši šaurām, grūti izbraucamām ielām. Šāda tranzīta transporta plūsma atstāj ļoti 

negatīvu ietekmi uz Aizputes vecpilsētas dzīvojamo fondu. 

● Ielu apgaismojuma sistēmas stāvoklis ir vērtējams kā labs (sk. 5.1.-2.tabulu), daļai ielu 

apgaismojuma iekārtām ir nepieciešama nomaiņa un pārbūve.  

5.1. – 2.tabula. Aizputes novada ielu apgaismojums, 2018.g. 

 

Vieta 

(pagasts/pilsēta) 
Garums (m) Atrašanās vieta Stāvokļa raksturojums 

Aizpute 163 Apriķu iela Labs 

Aizpute 556 Atmodas iela Labs 

Aizpute 706 Austrumu iela Labs 

Aizpute 496 Avotu iela Labs 

Aizpute 199 Bērzu iela Labs 

Aizpute 1 430 Brīvības iela Labs 

Aizpute 902 Brīvzemnieku bulvāris Labs 

Aizpute 299 Celtnieku iela Labs 

Aizpute 144 Cepļa iela Labs 

Aizpute 1 093 Ceriņu iela Labs 

Aizpute 388 Dārza iela Labs 

Aizpute 1 024 Ezera iela Labs 

Aizpute 272 Ezerkrasta iela Labs 

Aizpute 1 001 Fabrikas iela Labs 

Aizpute 317 Herteļa iela Labs 

Aizpute 280 Jāņa iela Labs 

Aizpute 192 Jaunā iela Labs 

Aizpute 1101 Jelgavas iela Labs 

Aizpute 1 550 Jura Mātera iela Labs 

Aizpute 341 Kalnu iela Labs 

Aizpute 2 609 Kalvenes iela Labs 

Aizpute 159 Kapu iela Labs 

Aizpute 294 Kastaņu aleja Labs 

Aizpute 204 Katoļu iela Labs 

Aizpute 209 Krasta iela Labs 

Aizpute 559 Kuldīgas iela Labs 

Aizpute 184 Kurzemes iela Labs 

Aizpute 771 Lažas iela Labs 

Aizpute 418 Liepu aleja Labs 
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Vieta 

(pagasts/pilsēta) 
Garums (m) Atrašanās vieta Stāvokļa raksturojums 

Aizpute 1 335 Liepājas iela Labs 

Aizpute 242 Līdumu iela Labs 

Aizpute 404 Mazā iela Labs 

Aizpute 764 Padures iela Labs 

Aizpute 393 Parka iela Labs 

Aizpute 139 Pasta iela Labs 

Aizpute 390 Pavasara iela Labs 

Aizpute 128 Peldu iela Labs 

Aizpute 113 Piestātnes iela Labs 

Aizpute 175 Pils iela Labs 

Aizpute 258 Pļavu iela Labs 

Aizpute 154 Priežu iela Labs 

Aizpute 1624 Raiņa bulvāris Labs 

Aizpute 420 Robežu iela Labs 

Aizpute 1 117 Sakas iela Labs 

Aizpute 493 Saules iela Labs 

Aizpute 251 Skolas iela Labs 

Aizpute 133 Smilšu iela Labs 

Aizpute 449 Sporta iela Labs 

Aizpute 230 Strautu iela Labs 

Aizpute 66 Tebras iela Labs 

Aizpute 620 Upes iela Labs 

Aizpute 1 022 Velēngriežu iela Labs 

Aizpute 187 Vītolu iela Labs 

Aizpute 613 Zaķu iela Labs 

Aizpute 621 Ziedu iela Labs 

Aizpute 504 Zingberga iela Labs 

Aizpute 769 Zvaigžņu iela Labs 

Bojas 100 Kopgarums Labs 

Cīrava 3 600 Galvenie ceļi, gājēju 

celiņš 

Labs 

Kazdanga 4 986 Kopgarums Labs 

Kūdra  Kalnu iela Apmierinošs 

 

● Apgaismojums trūkst Cīravā no Cīravas centra līdz Cīravas kapsētai, Dzērvenieku ciemā, 

Kazdangā – Bērzu un Jaunatnes gatvēs. 

● Novada apdzīvotajās vietās trūkst gājēju celiņu (sk. 5.1. – 3. tabulu). 

5.1. – 3.tabula. Ietves apdzīvotās vietās gar valsts autoceļiem 

Vieta (pagasts/pilsēta) Garums (km) Ceļa / ielas nosaukums 

Aizputes pagasts 2 P112 

Aizputes pilsēta 0,27 
P112/ Atmodas, Ceriņu, Jelgavas, 

Liepājas iela 

Aizputes pilsēta 0,5 V1199/ Sakas iela 

Aizputes pilsēta 0,344 P117/ Jelgavas, Zingberga iela 

Aizputes pilsēta 2,2 P115/ Kalvenes iela  

Cīrava 0,1 V1194 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

 

● Novadā tiek veidoti veloceliņi (sk. 5.1. – 4. tab.). Pārsvarā velotransportam tiek izmantota ceļa 

braucamā daļa un ietves, apdraudot gājēju un velobraucēju drošību. 
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5.1. – 4.tabula. Veloceliņu skaits, atrašanās vietas, garums, stāvokļa 

raksturojums 

Vieta 

(pagasts/pilsēta) 

Izbūves 

gads 
Garums (km) Atrašanās vieta Stāvokļa raksturojums 

Aizpute 2014 4 Kalvenes iela Labs 

Aizputes pagasts 2017 2 Aizpute – Rokasbirzs Labs 

Aizpute 2018 1,1 Ceriņu iela Labs 

Aizpute 2019 1 Liepājas iela Projekts 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

 

● Aizputes novadā ir izveidoti četri velomaršruti, kas virzās arī pa Aizputes pilsētas ielām – 

Liepājas, Kalvenes un Sakas ielu. 

● Ir uzstādīts velomaršrutu marķējums, par ko sniegta informācija mājaslapā un bukletos. Trūkst 

informācijas par velomaršrutiem vidē izvietotajos tūrisma informatīvajos stendos. 

Sabiedriskais transports 

● Aizputē nav autoostas. 

● Satiksmi ar citām pilsētām nodrošina vairāki uzņēmumi – AS “Liepājas autobusu parks”, AS 

“NORDEKA”, AS “Talsu Autotransports”, SIA “Tukuma auto”. 

● Nozīmīgākajos virzienos ir nodrošināta šāda autosatiksme11: 

o Uz Liepāju no Aizputes darba dienās vidēji kursē 5 – 6 reisi, ir iespēja ikdienā doties uz 

darbu vai mācībām; 

o Uz Rīgu no Aizputes darba dienās kursē vidēji divi – trīs reisi, ir iespēja ierasties Rīgā 

no rīta un pēc darba laika sākt ceļu atpakaļ uz Aizputi; 

o Uz Kuldīgu no Aizputes darba dienās kursē vidēji pieci – seši reisi. Ir iespēja no rīta 

ierasties Kuldīgā, bet ne katru dienu ir iespēja atgriezties pēc darba dienas beigām – ir 

dienas, kad pēdējais reiss atpakaļ uz Aizputi dodas jau pirms darba laika beigām. 

● Autobusu satiksme savieno arī novada ciemus: 

o Starp Cīravu un Aizputi autobuss kursē piecas – sešas reizes darba dienā; 

o Starp Kazdangu un Aizputi autobuss kursē sešas - septiņas reizes darba dienā; 

o Starp Apriķiem un Aizputi autobuss kursē trīs reizes darba dienā; 

o Starp Kalveni un Aizputi nav tiešas autobusu satiksmes – šeit var nokļūt, braucot caur 

Skrundu vai Liepāju. 

● Skolēnu pārvadājumus veic piecu pagastu pārvalžu skolēnu autobusi pa speciāliem 

maršrutiem.  

5.2. Ūdensapgāde un kanalizācija 
● Novadā ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas, attīrīšanas pakalpojumus sniedz: 

o Aizputes pilsētā – SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”; 

o Aizputes pagastā – pašvaldība; 

o Cīravas pagastā – pagasta pārvalde un SIA “KS Cīrava”; 

o Kalvenes pagastā – pašvaldība; 

o Kazdangas pagastā – pašvaldība; 

o Lažas pagastā – pašvaldība. 

● Visi pagastu un pilsētas ūdens urbumi ir ar rezervi, jo ir samazinājies iedzīvotāju skaits, arī ražošanai 

tiek izmantots mazāk ūdens, tāpat gan ūdensapgādes sistēmu, gan notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 

                                                      
11  Avots: www.1188.lv 
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jauda ir lielāka, nekā nepieciešams. 

● Aizputē ir viena dzeramā ūdens ieguves vieta. Ūdensapgādes sistēmas stāvoklis ir apmierinošs, tīklu 

garums ir 25 240 m un pieslēgumu skaits – 699. 

● Aizputes pagastā ir piecas centralizētas ūdensapgādes sistēmas, t.sk. Rokasbirzī (3500 m, 

neapmierinošs stāvoklis, 43 pieslēgumi), Kūdrā (1200 m, neapmierinošs stāvoklis, 7 pieslēgumi), 

Robežas (200 m, neapmierinošs stāvoklis, 2 pieslēgumi), Skola (50 m, apmierinošs stāvoklis, 2 

pieslēgumi), Upeslīči (250 m, neapmierinošs stāvoklis, 3 pieslēgumi). 

● Kazdangas pagastā ir četras centralizētas ūdensapgādes sistēmas, t.sk. Kazdangā (2 354 m, no 

kuriem 1 114 m ir sliktā stāvoklī, 345 pieslēgumi), Valātā (2 256 m, no kuriem 311 m ir sliktā stāvoklī, 

198 pieslēgumi), Tebrās (987 m, sliktā stāvoklī, 32 pieslēgumi) un Bojās (452 m, sliktā stāvoklī, 28 

pieslēgumi). 

● Kalvenē ūdensapgādes tīklu garums ir 3 500 m, pieslēgumu skaits – 100. 

● Ne pie visiem urbumiem ir ūdens atdzelžošanas iekārtas, pilnībā nav arī atrisināti īpašumu jautājumi. 

● Novadā ir 14 kanalizācijas sistēmas, visas būvētas padomju laikos, daļa sistēmu ir rekonstruētas (sk 

5.2. – 1.tabulu). 

● Aizputē 2019.gadā notiek projekts “Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē”, kura 

ietvaros tiek paplašinātā kanalizācijas savākšanas sistēma, izbūvējot tīklus ap 2 883 m garumā, kā arī 

trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Tiek rekonstruēti arī esošie tīkli 178 m garumā. 

● Kanalizācijas sistēmām ir 1 395 (Aizputes pilsētā – 480) pieslēgumi, kas ir gandrīz divreiz vairāk kā 

2011.gadā. 

● Tebras un Bojas ciemos ir tikai notekūdeņu filtrācijas lauki. 

● Bojās, Kūdrā, Rokasbirzī, Robežniekos, Tebrās, Upeslīčos un atsevišķos posmos Cīravā un Kazdangā 

kanalizācijas sistēmas ir sliktā stāvoklī. 

● Cīravā kanalizācijas tīkls nesasniedz visu apdzīvojamo platību. Dzērveniekos nav centralizētas 

kanalizācijas sistēmas. 

5.2. – 1.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas un kanalizācijas sistēmas Aizputes novadā 

Atrašanās 

vieta 

Notekūdeņu 

attīrīšanas 

iekārtas jauda 

(m3/dnn) 

Izbūves/ 

rekonstrukcijas 

gadi 

Kanalizācijas 

tīklu garums 

(m) 

Kanalizācijas 

sistēmas stāvoklis 

Pieslēgumu 

skaits 

Aizpute 1757 

Rekonstrukcijas un 

paplašināšanas 

projekts 2019. 

25 240 Apmierinošs 480 

Bojas Nav 70.-80.gadi 150 Slikts 28 

Cīrava 100 1978-2011.g 3 695 

Apmierinošs, 

nepietiekams tīklu 

garums  

162 

Kalvene 50 2012.g. 2 800 Labs 84 

Kazdanga 400 

70-80.gadi, daļēja 

rekonstrukcija 

2013.g. 

5 489 
Jaunizbūvētais: labs, 

vecā daļa: slikts 
543 

Kūdra 50 2008.g. 400 Slikts 5 

Robežnieki filtrācijas lauki 1976.g. 200 Slikts 1 

Rokasbirze 100 2004.g. 3 000 Slikts 38 

Skola 

(Aizputes pag.) 
filtrācijas lauki 1969.g. 200 Apmierinošs 1 

Tebra, 4 

sistēmas 
Nav 70.-80.gadi 1 000 Slikts 52 

Upeslīči filtrācijas lauki 1976.g. 200 Slikts 1 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 
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5.3. Siltumapgāde un gāzes apgāde 
● Centralizētās siltumapgādes sistēmas ar katlu mājām ir Aizputes pilsētā un visos pagastos, 

izņemot Lažas pagastu. Apkurei, lielākoties, tiek izmantota malka un šķelda (sk. 5.3-1. tabulu). 

5.3. – 1.tabula. Siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju skaits, nosaukums, darbības 

teritorija 

Atrašanās vieta Katlumājas jauda (m3/dnn) Kurināmais 

Aizpute 

3 MW, kā arī divas uzņēmumu 

katlumājas, kas apgādā arī 

iedzīvotājus 

šķelda, skaidas 

Cīrava 2 MW; 0,87 MW šķelda/ kokskaidu granulas 

Dzērves pamatskola 2 x 0,3 MW malka 

Kazdanga 3 x 0,27 MW; 0,2 MW malka 

Kūdra 2 x 2,5 KW malka 

Skola (Aizputes pag.) 2,5 KW malka 

Kalvene 0,4 MW un 0,2 MW  

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Aizputē siltumtrašu kopgarums ir 9 055,2 metri. Siltumtrases pilsētā tiek pagarinātas par 1 

613,4 metriem projekta “Siltumtīklu pārbūve un jauna savienojošā posma izbūve Aizputē” 

ietvaros (aktuālā situācija 2019.gada pirmajā pusē). Katlu māja ir apmierinošā tehniskajā 

stāvoklī. 

● Cīravā siltumtrases izbūvētas 1,42 km garumā 2008.-2009.gados un to tehniskais stāvoklis ir 

labs. 

● Kūdrā esošā siltumapgādes sistēma (370 m gara siltumtrase) ir sliktā stāvoklī. 

● Kalvenē ir divas siltumtrases un katlu mājas – pagasta pārvaldē (82 m gara siltumtrase) un 

pamatskolā/kultūras namā (43 m gara siltumtrase). Pagasta pārvaldes apkures sistēmas 

stāvoklis ir slikts. 

● Kazdangā ir trīs siltumtrašu posmi 1 190 m garumā, no kuriem viens posms 400 m garumā ir 

sliktā stāvoklī. 

● Novada teritoriju Kazdangas, Kalvenes un Aizputes pagastos šķērso gāzes vads Iecava – 

Liepāja. Šajās teritorijās tam nav pieslēgumu, lai gan teritorijas plānojumā tādi ir paredzēti. 

● Iedzīvotāji lieto gāzi balonos, ir vietējās apgādes sistēmas pie daudzdzīvokļu ēkām. 

5.4. Elektroapgāde 
● Aizputes pilsētu un lauku teritorijas elektroapgādi nodrošina AS “Sadales tīkls”. 

● Uz Aizputes pilsētas un Aizputes pagasta robežas atrodas elektrisko tīklu apakšstacija (110/20 

kW). Pilsētā un pagastu teritorijās pārsvarā ir 20 kV un 0,4 kV gaisa un kabeļu līnijas.  

● Cīravas un Lažas pagastu teritoriju šķērso valsts nozīmes 110 kW maģistrālā elektropārvades 

līnija Grobiņa – Ventspils – Dundaga, kas atrodas AS “Augstsprieguma tīkls” pārraudzībā. Šī 

līnija tika rekonstruēta elektropārvades tīklu savienojuma “Kurzemes loks” 1.posma 

rekonstrukcijas ietvaros. 

● Kalvenes pagasta teritoriju šķērso 330 kW maģistrālā elektropārvades līnija Grobiņa – Brocēni 

un 110 kW maģistrālā elektropārvades līnija Grobiņa – Rudbārži (sk. att.5.4 – 1.). 

● Cīravas un Lažas pagastu teritoriju šķērso valsts nozīmes 330 kW elektropārvades tīklu 

savienojuma “Kurzemes loks” 1.posma maģistrālā elektropārvades līnija. 



 

41 

 

Aizputes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 

1.DAĻA: PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

5.4. – 1.attēls. Elektroapgādes augstsprieguma tīkli Kurzemē 

 
Informācijas avots: Ratnieks, J. Latvijas Universitāte 

● Novadā uz ūdenskrātuvēm ir arī piecas mazās hidroelektrostacijas (turpmāk – HES): Aizputes 

dzirnavu HES (saimniecisko darbību neveic), Cīravas dzirnavu HES (40 kW ražošanas jauda), 

Apriķu HES (2x132 kW), Baronu HES un Kazdangas HES. 

5.5. Telekomunikācijas 
● Gan fiksētos, gan mobilos telekomunikāciju pakalpojumus novadā sniedz visi mobilo sakaru 

operatori, kas darbojas Latvijā. 

● Cauri Aizputes novadam, gar autoceļu P112 virzienā no Liepājas uz Kuldīgu, kā arī novada 

dienvidu daļā pie Kalvenes ir optiskā kabeļa trases. No šīs trases no Aizputes pilsētas uz Kūdru 

un Rokasbirzi izbūvēti platjoslas tīkla atzari. Līdz ar to Aizputes pilsēta ir t.s. “melnajā NGA 

zonā”, t.i. zonā, kur pieejams platjoslas internets ar ātrumu 30 Mbit/s un vairāk. Visi novada 

pagasti ir t.s. “baltajā NGA zonā”, kur nav un turpmāko triju gadu laikā nebūs pieejams šāds 

platjoslas internets.12 

● Digitālās televīzijas apraidi Aizputes novadā, tāpat kā visā valstī, nodrošina uzņēmums SIA 

“Lattelecom”. 

● Fiksētos interneta pieslēgumus nodrošina uzņēmums SIA “Lattelecom”. 

● Aizputes novadā ir 16 publiskie interneta pieejas punkti. 

● SIA “Aizputes TV” ir elektroniskais sabiedrības saziņas līdzeklis Aizputē un tās apkārtnē.  

                                                      

12 Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, platjoslas projekta 1.kārtas ietvaros izbūvētā optiskā tīkla pārklājums… 
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5.6. Atkritumu apsaimniekošana 
● Novadā darbojas viens atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs – SIA “Eko – 

Kurzeme”, kas ietilpst “Eco Baltia grupā”, kas pēc apgrozījuma ir lielākā vides 

apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā un ar kuru pašvaldībai, uzņēmumiem un 

iedzīvotājiem ir noslēgti līgumi. SIA “Eko Kurzeme” darbojas Liepājā un vēl piecos tuvākajos 

novados – Grobiņas novadā, Aizputes novadā, Pāvilostas novadā, Durbes novadā un Skrundas 

novadā. Uzņēmumam ir poligons Grobiņas novadā, bet šķirošanas laukums Liepājā. 

● 2018.gadā novadā tika savāktas 1 402,1 tonnas nešķirotu atkritumu, kā arī 57,34 tonnas stikla 

un 85,13 tonnas kartona un makulatūras. 

● Novadā ir 21 dalīto atkritumu šķirošanas vietas, kas izvietotas visos pagastos un Aizputes 

pilsētā. Tajās ir iespēja šķirotā veidā nodot pudeļu stikla, PET, kartona atkritumus. Aizputē ir arī 

metāla šķirošanas vieta. 

● Lauksaimniekiem sadarbībā ar AS “Latvijas Zaļais punkts” ir iespēja uzkrāt lauksaimniecībā 

izmantoto iepakojumu (minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības 

ietinamo plēvi, izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu) un to izvest bez maksas. 

5.7. Civilā aizsardzība 
● Aizputes novads ir iekļauts bijušā Liepājas rajona (Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, 

Vaiņodes, Priekules un Grobiņas novadi) civilās aizsardzības komisijā. 

● Saskaņā ar Valsts civilās aizsardzības plānu (MK 2011.gada 9.augusta rīkojums Nr. 369) 

Aizputes novadā ir identificēti šādi paaugstinātas bīstamības objekti:  

o Mazās hidroelektrostacijas (Apriķu HES – Alokste, 7,5 km no ietekas Tebrā; Baronu 

HES – Alokste, 1,8 km no ietekas Tebrā; Cīravas dzirnavu HES – Ceļupe, 0,1 km no 

ietekas Durbē un Kazdangas dzirnavu HES – Alokste, 31, km no ietekas Tebrā);  

o Maģistrālais gāzes vads Iecava – Jelgava – Liepāja šķērso novada teritoriju. Avārijas 

maģistrālos gāzes vados var izraisīt meža un purva ugunsgrēkus; 

o Aizputes novada Kalvenes pagastu šķērso valsts nozīmes autoceļš A9 Rīga (Skulte) – 

Liepāja, pa kuru tiek pārvadātas bīstamās kravas. Šī ir valsts nozīmes paaugstinātas 

bīstamības transporta riska teritorija; 

o Dzelzceļa līnija Jelgava – Liepāja šķērso Aizputes novada Kalvenes pagastu. Šī 

dzelzceļa līnija ir stratēģiskās (valsts) nozīmes dzelzceļa līnija, pa kuru tiek pārvadātas 

bīstamās kravas, t.sk. nafta un naftas produkti, ķīmiskās kravas. Bīstamo kravu 

pārvadāšanas avārijas gadījumā, sekas var būt gan nenozīmīgas, gan katastrofālas, 

īpaši apdzīvotās vietās; 

o Novadā atrodas I-III ugunsbīstamības klases meži. 

o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu skaitam Aizputes novadā nav 

vērojama izteikta pieauguma vai samazināšanās tendence (sk. 5.7. – 1.tabulu). 

5.7. – 1.tabula. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu skaits 

Aizputes novadā 

Gads Izsaukumu skaits 

2008 35 

2009 45 

2010 29 

2015 19 

2016 46 

2017 35 

Informācijas avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati 

o Arī negadījumos cietušo skaits nav būtiski mainījies (sk. 5.7. – 2.tabulu). 
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5.7. – 2.tabula. Nelaimes gadījumos cietušo skaits Aizputes novadā 

 

Gads Cietušo skaits 

2008 2 

2009 2 cietušie; 2 bojāgājušie; 2 izglābti 

2010 4 cietušie; 1 bojāgājušais; 4 izglābti 

2015 0 

2016 3 cietušie; 3 izglābti 

2017 3 cietušie; 1 bojāgājušais 

Informācijas avots: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati 

5.8. Nekustamais īpašums 

Zemes lietošanas veidi pēc lietošanas veida 

● Pēc nekustamā īpašuma lietošanas veida lielāko daļu Aizputes novada aizņem lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (43,01%) un mežs (41,37%) (sk. 5.8. – 1.attēlu). 

5.8. – 1.attēls. Zemes lietošanas veidi Aizputes novadā, 2019.gada 1.janvāris, ha 

Informācijas avots: Valsts zemes dienests 

● 69,88% zemju ir fizisko un juridisko personu īpašumā un lietošanā, 28,12% – valsts īpašumā un 

lietošanā, pašvaldības īpašumā ir tikai 1,99% zemju (sk. 5.8. – 2.attēlu). 

5.8. – 2.attēls. Zemes īpašuma statuss Aizputes novadā 

Informācijas avots: Valsts zemes dienests 
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● Aizputes novada pašvaldības īpašumā ir 1163,8 ha zemes. 520,7 ha (44,7%) no šīs zemes ir 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 206,2 ha (17,7%) – mežu zeme. 

Būvniecība 

● Aizputes novadā laika posmā no 2015.gada pieaudzis gan izsniegto būvatļauju (t.sk. 

vienkāršotas būves dokumentācijas akceptu) skaits, gan ekspluatācijā pieņemto būvju skaits 

(sk. 5.8. – 3.attēlu). 

5.8. – 3.attēls. Aizputes novadā izsniegtās būvatļaujas un ekspluatācijā pieņemtās 

būves, 2015-2018 

 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

5.9. Kapsētas 
● Kapsētas novada teritorijā ir izvietotas vienmērīgi – katrā pagastā ir vairākas kapsētas. To 

kopplatība ir 40,36 ha (sk. 5.9. – 1.tabulu). 

● Pašlaik vietu kapsētās pietiek, taču gaidāms, ka tuvāko gadu laikā vietas novada kapsētās sāks 

pietrūkt. 

5.9. – 1.tabula. Kapsētas Aizputes novadā 

Atrašanās vieta Skaits Platība Apsaimniekotājs 

Aizputes pagasts 4 (3 darbojas) 4,4 ha Pagasta pārvalde 

Aizputes pilsēta 3 (2 darbojas) 4,6 ha V.G.SKUJAS, IK 

Cīravas pagasts 7 (2 darbojas) 5,3 ha Pagasta pārvalde/ V.G. SKUJAS, IK 

Kalvenes pagasts 9 (7 darbojas) 6,5 ha Pagasta pārvalde 

Kazdangas pagasts 13 (6 darbojas) 11,2 ha Pagasta pārvalde 

Lažas pagasts 7 (5 darbojas) 8,3 ha V.G.SKUJAS, IK 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 
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5.10. Citi pakalpojumi 
● Aizputē atrodas vienīgā pasta nodaļa novada teritorijā, kas darbojas ik dienu. Cīravā, Kalvenē, 

Kazdangā un Apriķos pasta pakalpojumi pieejami tikai uz vienu stundu darba dienās. 

● Aizputē atrodas AS “SEB banka” un “Swedbank” bankomāti.  

● Novadā ir astoņas kafejnīcas, piecas frizētavas, divas degvielas uzpildes stacijas, viena velo 

apkope un serviss. 

● Kalvenē atrodas automašīnu elektro uzlādes stacija. 

● Novadā nav pieejami ķīmiskās tīrītavas pakalpojumi. 
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6. Vides stāvoklis 

6.1. Gaisa piesārņojuma avoti 

● Nozīmīgākie stacionārie gaisa piesārņojuma avoti ir novadā esošās ražotnes, katlu mājas un 

degvielas uzpildes stacijas. 

● Katlu mājas apkurei galvenokārt izmanto malku un šķeldu, emisijas lielākoties tiek radītas 

ziemā. 

● Mobilie gaisa piesārņojuma avoti novadā ir autotransports un dzelzceļa transports. 

● Aizputes novadā salīdzinoši augstāka satiksmes intensitāte ir uz valsts autoceļiem A9, P112, 

P115 un P117, tranzīta satiksme virzās cauri Aizputei, Kazdangai un citām novada 

apdzīvotajām  vietām. Dati par autotransporta radīto piesārņojuma apjomu un ietekmi 

Latvijā netiek apkopoti. 

● Dzelzceļa līnija Jelgava – Liepāja skar nelielu un salīdzinoši retāk apdzīvotu novada daļu, šī 

transporta veida ietekme uz Aizputes novadu ir maza. 

6.2. Trokšņi un piesārņotās vietas 
● Aizputes novadā salīdzinoši augstāka satiksmes intensitāte ir uz valsts autoceļiem A9, P112, 

P115 un P117, kas rada arī trokšņu piesārņojumu. 

● Trokšņu piesārņojumu rada arī Aizputes novadā esošie motosporta objekti – privātās trases. 

● Aizputes novadā atrodas septiņas13 potenciāli piesārņotās vietas. Šīs vietas ir: trīs kokapstrādes 

uzņēmumi, trīs cūku audzēšanas kompleksi, kā arī bijusī Aizputes PMK teritorija. 

6.3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

● Aizputes novadā atrodas divas Natura 2000 teritorijas: dabas liegums “Blažģa ezers” un dabas 

liegums “Tebras ozolu meži”. Abas teritorijas kopā aizņem 514 ha (0,8% novada teritorijas). 

● Novada teritorijā atrodas 20 mikroliegumi ar kopējo platību 329,7 ha. 

● Novada teritorijā atrodas pieci dabas pieminekļi – viens ģeoloģiskais piemineklis un četri parki 

un alejas: Cīravas liepu aleja, Dzērves Bērziņu avoti, Langsēžu parks, Štakeldangas parks, Tāšu 

Padures parks. 

Blažģa ezers 

● Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija 

● Administratīvais iedalījums: Aizputes novada Kalvenes pagasts; Vaiņodes novada Embūtes 

pagasts; Priekules novada Priekules pagasts. 

● Platība: 463 ha 

● Dibināšanas gads: 1999  

● Sākot ar 2011. gada 1. februāri dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes 

struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija. 

● Dabas vērtības: Nozīmīga teritorija kokvardes Hyla arborea aizsardzībai, kur veiksmīgi noris 

šīs sugas reintrodukcija. Teritorijā sastopami arī vairāki ES nozīmes aizsargājami biotopi: 

sugām bagātas ganības un ganītas pļavas, mēreni mitras pļavas, mitri zālāji periodiski 

izžūstošās augsnēs, veci jaukti platlapju meži, dabiski eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un 

peldaugu augāju, pārejas purvi un slīkšņas. Liegumā konstatēta liela ornitofaunas 

daudzveidība. 

                                                      
13 LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs. 
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● Ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (2008.- 2023.). 

Tebras ozolu meži 

● Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija 

● Administratīvais iedalījums: Aizputes novada Lažas pagasts 

● Platība: 51 ha 

● Dibināšanas gads: 2004 

● Sākot ar 2011.gada 1.februāri, dabas lieguma pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes 

struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija. 

● Dabas vērtības: Aizsargājamā teritorija izveidota vecu ozolu, ozolu-liepu mežu aizsardzībai. 

Konstatētas 4 īpaši aizsargājamas augu sugas: krāsu zeltlape, sīpoliņu zobainīte, melnā 

dedestiņa un kalnu grīslis. 

● Ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (2006.-2016.), tā derīguma termiņš pagarināts. 
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7. Izglītība 
● Aizputes novadā ir trīs pirmsskolas izglītības iestādes, viena vidusskola, Neklātienes vidusskola, 

četras pamatskolas, viena speciālā internātskola, Mūzikas skola, Mākslas skola un Liepājas 

rajona sporta skolas grupa. 

● 2017./2018.m.g. izglītojamo skaits novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs ir 1503 

izglītojamie. 

● 2017./2018.m.g. Aizputes novada izglītības iestādēs mācījās 234 citās pašvaldībās deklarētie 

izglītojamie (158 no tiem Aizputes novada Neklātienes vidusskolā un 163 Kandavas 

lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienībā), savukārt citu pašvaldību 

izglītības iestādēs mācījās 440 Aizputes novada izglītojamie. 

● Novadā nav izstrādāta vienota stratēģija izglītības sektora attīstībai. 

7.1. Pirmsskolas izglītības iestādes 
● Laika periodā no 2014. līdz 2018. gadam Aizputes novadā pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir 

samazinājies par 10% jeb 63 personām. 

● Visbūtiskākais samazinājums ir Cīravas pagastā – 22,4%, pirmsskolas vecumā esošo bērnu 

skaita pieaugums ir vērojams tikai Kalvenes pagastā – par 4,9% jeb 3 personām. Cīravas 

pagastā vērojamais pirmsskolas vecuma bērnu skaita sarukums palielinās kopš 2014. gada un 

ir uzskatāms par tendenci. Līdzīga tendence līdz 2018. gadam bija vērojama arī Kazdangas 

pagastā, tomēr 2018.gadā tas atkal pieauga (sk. 7. – 1.attēlu). 

7.1. – 1.attēls. Pirmsskolas vecumā esošu bērnu skaits Aizputes novadā, dalījumā 

pa pagastiem, 2014.-2018.gg. 1.jūlijs 

Informācijas avots: PMPL datu bāze 

● Novadā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta Aizputes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Pasaciņa”, Cīravas pagasta PII “Pīlādzītis”, Kazdangas pagasta PII “Ezītis”, kā arī Aizputes 

pagasta pamatskolā un Kalvenes pamatskolā. 

● Līdz 2018./2019. mācību gadam pirmsskolas izglītība tika nodrošināta arī Apriķu pamatskolā.  

● Izglītojamo skaits laika periodā no 2015./2016.m.g. līdz 2018./2019.m.g. novada pirmsskolas 
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izglītības iestādēs ir pieaudzis par 13 bērniem jeb 4%14 līdz 362 izglītojamiem 2018./2019.m.g. 

(sk. 7.1. – 2.attēlu). 

7.1. – 2.attēls. Izglītojamo skaits Aizputes novada pirmsskolas izglītības iestādēs, 

2015./2016. – 2018./2019.m.g., situācija gadu mijā 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Kopš 2010./2011. m.g. izglītojamo skaits novada PII ir sarucis par 23. Šis samazinājums nav tik 

straujš, kā tika prognozēts Aizputes novada attīstības programmā 2012. – 2018.gadam.15 

● Kazdangas pagasta PII “Ezītis” 2018./2019. m.g. strādā seši pedagogi, Aizputes pilsētas PII 

“Pasaciņa” – 31 pedagogi un Cīravas pagasta PII “Pīlādzītis” – septiņi pedagogi.  

● Aizputes novada PII strādājošo pedagogu vecuma sadalījums ir nevienmērīgs un ir vērojams 

jaunu pedagogu trūkums (izņemot Kazdangas pagasta PII “Ezītis”) (sk. 7.1. – 3. attēlu). 

7.1. – 3.attēls. Aizputes novada PII pedagogu skaits, sadalījumā pa vecuma grupām 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

                                                      
14 Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība. 

15 Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. - 44.lp. 
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● Vairāku novada pirmsskolas izglītības iestāžu, t.sk. Aizputes pilsētas PII “Pasaciņa”, tehniskais 

un materiāltehniskais stāvoklis joprojām nav apmierinošs, ēkām un pieguļošajām teritorijām 

nepieciešams remonts un labiekārtošanas darbi, trūkst materiāltehniskā bāze izglītības un 

sporta nodarbībām.16  

7.2. Vispārējās izglītības iestādes 
● Vispārējo izglītību Aizputes novadā nodrošina septiņas pašvaldības izglītības iestādes: 

Aizputes vidusskola, Aizputes novada Neklātienes vidusskola, Aizputes pagasta pamatskola, 

Dzērves pamatskola, Kalvenes pagasta pamatskola, Māteru Jura Kazdangas pamatskola un 

Lažas speciālā internātpamatskola. 

● Līdz 2018./2019. mācību gadam pamatizglītības pirmā un otrā posma izglītība tika 

nodrošināta arī Apriķu pamatskolā. 

● Izglītojamo skaits laika periodā no 2007./2008. m.g.17 līdz 2017./2018. m.g. novada vispārējās 

izglītības iestādēs ir samazinājies par 15,7% jeb 211 personām, bet no 2017./2018. m.g. 

izglītojamo skaita samazināšanās ir būtiski sarukusi un kopš 2016./2017.m.g. pamatizglītības 

posmā ir nostabilizējusies (sk. 7.2. – 1.attēlu). 

7.2. – 1.attēls. Izglītojamo skaits Aizputes novada vispārējās izglītības iestādēs, 

2015./2016. – 2018./2019.m.g. pamatizglītības un vidējās vispārējās izglītības 

programmās, situācija gadu mijā. 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Izglītojamo skaits laika periodā no 2015./2016.m.g. līdz 2018./2019.m.g. novada vispārējās 

izglītības iestādēs pamata izglītības programmās ir samazinājies par 21 bērnu jeb 2%18 līdz 

840 izglītojamiem. Vislielākais izglītojamo samazinājums ir vērojams Māteru Jura Kazdangas 

pamatskolā (-16%), bet Lažas speciālajā internātpamatskolā tas pieauga par 15% (sk. 7.2. – 

2.attēlu). 

                                                      
16 Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
17 Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. - 45.lp. 

18 Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība. 
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7.2. – 2.attēls. Izglītojamo skaits Aizputes novada vispārējās izglītības iestādes, 

2015./2016. – 2018./2019.m.g. pamatizglītības programmās pa izglītības 

iestādēm, situācija gadu mijā. 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Izglītojamo skaits laika periodā no 2015./2016.m.g. līdz 2018./2019.m.g. novada vispārējās 

izglītības iestādēs vidējās izglītības programmās ir samazinājies par 84 izglītojamiem jeb 21%19 

līdz 317. 

● Laika periodā no 2015./2016.m.g. līdz 2018./2019.m.g. Aizputes novada Neklātienes vidusskolā 

izglītojamo skaits samazinājās par 22% jeb par 70 izglītojamiem, krītoties līdz 251. Šajā pat 

laika posmā Aizputes vidusskolā vidējās izglītības programmā izglītojamo skaits samazinājās 

par 14 izglītojamiem (18%), krītoties līdz 66. 

● Aizputes novada vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu vecuma sadalījums ir 

nevienmērīgs un ir vērojams jaunu pedagogu trūkums. Aizputes novada Neklātienes 

vidusskolā ir kritiski liels virs 60 gadu vecuma esošu pedagogu īpatsvars (24,5%). 

● Aizputes vidusskolā tiek īstenota pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programma, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem, 2018./2019.m.g. skolā strādā 56 pedagogi. 

● Aizputes novada Neklātienes vidusskolā tiek īstenota pamatizglītības otrā posma (7. – 9.klasei) 

izglītības programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. 

2018./2019.m.g. skolā strādā 49 pedagogi. Mācības notiek Aizputes, Grobiņas, Nīcas, Cīravas 

konsultāciju punktos uz Aizputes vidusskolas, Nīcas vidusskolas, Grobiņas ģimnāzijas un 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālajā struktūrvienības bāzes. 

● Aizputes pagasta pamatskolā tiek īstenota pamatizglītības programma un pirmsskolas 

izglītības programma, 2018./2019.m.g. skolā strādā 19 pedagogi. 

● Dzērves pamatskolā tiek īstenota pamatizglītības programma un speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. 2018./2019.m.g. skolā strādā 17 

pedagogi. 

● Kalvenes pamatskolā tiek īstenota pamatizglītības programma, speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un pirmsskolas izglītības programma. 

2018./2019.m.g. skolā strādā 16 pedagogi. 

● Māteru Jura Kazdangas pamatskolā tiek īstenota pamatizglītības programma un speciālās 

pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 2018./2019.m.g. skolā 

                                                      
19  Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība. 
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strādā 21 pedagogs.  

● Lažas speciālajā internātpamatskolā tiek īstenota speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējiem, speciālās pamatizglītības programma 

izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības 

traucējumiem un profesionālās pamatizglītības programmas “Mājturība” un “Būvdarbi”. 

2018./2019.m.g. skolā strādāja 28 pedagogi. 

● 2018.gadā 43,3% Aizputes vidusskolas (2010.gadā 72,9%) un 1,8% Aizputes novada 

Neklātienes vidusskolas absolventu turpināja mācības kādā no augstākās izglītības iestādēm. 

 

Novada vispārējo izglītības iestāžu tehniskā un materiāltehniskā 
stāvokļa novērtējums: 20 

● Aizputes vidusskolā esošā ventilācijas sistēma ir neapmierinošā stāvoklī. Elektroinstalācijas 

sistēma neapmierina patēriņa vajadzības. Ir nepieciešams kosmētiskais remonts, kā arī 

pagrabtelpu remonts. Kāpņutelpu durvis neatbilst ugunsdrošības noteikumiem. 

● Aizputes pagasta pamatskolas ēka ir celta 1860.gadā un pilnībā renovēta 2014.gadā. 

Nepieciešama renovācija āra sporta laukumam. 

● Dzērves pamatskolas ēka ir kultūras piemineklis, kas jāsaglabā atbilstoši Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības prasībām. Skolai nav noslēgtas malkas novietnes, skolas apkārtne nav 

labiekārtota. Skolas materiāltehniskā bāze ir nepietiekama. 

● Kalvenes pamatskolas ēka ir kultūras piemineklis, kas jāsaglabā atbilstoši Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības prasībām. Skolai nav sporta nodarbībām piemērotu telpu. 

● Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolas sporta zāle un sporta laukums ir neapmierinošā 

stāvoklī, siltumapgādes, ūdensapgādes sistēmas, sporta zāle ir neapmierinošā stāvoklī, 

gaiteņiem 30 gadu laikā nav veikti būtiski remontdarbi. Nepietiekama ir arī skolas 

materiāltehniskā bāze. 

7.3. Profesionālā izglītība 
● Novada atrodas valsts profesionālās izglītības iestāde Izglītības un zinātnes ministrijas 

padotībā – Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība. 

● KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienība tiek īstenotas šādas mācību programmas: autotransports 

(kvalifikācija – automehāniķis), sekretariāta un biroja darbs, klientu apkalpošana (kvalifikācija – 

sekretārs), lauksaimniecības tehnika (kvalifikācija – lauksaimniecības tehnikas mehāniķis), 

ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija – pavārs) un kokizstrādājumu izgatavošana (kvalifikācija 

galdnieks).21 

● No 2015./2016. m.g. līdz 2018./2019. m.g. KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienības izglītojamo 

skaits ir samazinājies par 28,8% līdz 219 personām uz 2018. gada 1. septembri (sk. 7.3 – 1.att.). 

                                                      
20 Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
21 Papildus tiek uzņemta cilvēku grupa ar īpašām vajadzībām pavāra un galdnieka specialitātē. 
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7.3. – 1.attēls. Izglītojamo skaits KLT Cīravas teritoriālajā struktūrvienībā 2015.2016. – 

2018./2019.m.g. 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Salīdzinot ar 2007./2008. m.g.22 izglītojamo skaits Cīravas vidējās profesionālās izglītības 

iestādes izglītojamo skaits ir palielinājies par 28 izglītojamiem jeb 14,7%. 

● KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienībā 2018./2019.m.g. ir 219 izglītojamo un strādāja 35 

pedagogi. Skola izglītojamos nodrošina ar dienesta viesnīcu. 

● KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienībā darbojas Neklātienes vidusskolas konsultāciju punkts, 

nodrošinot iespēju viesiem KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienības izglītojamajiem apgūt pilnu 

vidējās izglītības programmu. 

● KLT Cīravas teritoriālā struktūrvienībā 25,7% pedagogu ir vecumā virs 60 gadiem, bet 48,6% – 

vecumā no 51 – 60 gadiem. 

● Savā profesijā 2017./2018.m.g. strādā 6% skolas absolventu, kas ir uz pusi mazāk kā 

2015./2016. m.g. (12%) un būtiski mazāk kā 2009./2010. m.g. (36,4%).23 Pieaug to izglītojamo 

skaits, kas strādā Latvijā citā profesijā (sk. 7.3. – 2. att.). 

                                                      

22 Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. - 46.lp. 

23 Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. - 46.lp. 
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7.3. – 2.attēls. Izglītojamo skaits KLT Cīravas teritoriālajā struktūrvienības 

absolventu nodarbinātība, 2015./2016. – 2018./2019.m.g. 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

7.4. Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 
● Novadā profesionālās ievirzes un interešu izglītība (bez vispārējo izglītības iestāžu 

piedāvājuma) ir pieejama Aizputes Mākslas skolā, Aizputes Mūzikas skolā un Skolēnu 

jaunrades centrā. 

● Laika periodā no 2015./2016. m.g. līdz 2018./2019. m.g., izglītojamo skaits Aizputes Mūzikas 

skolā ir samazinājies par 11%, bet Aizputes Mākslas skolā izglītojamo skaits ir pieaudzis par 

21% (sk. 7.4. –1.attēlu). 

7.4. –1.attēls. Izglītojamo skaits Aizputes Mūzikas skolā un Aizputes Mākslas 

skolā 2015./2016. – 2018./2019. m.g. 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Aizputes Mākslas skolā var apgūt šādas specialitātes: kokapstrāde, metālapstrāde, ādas 

apstrāde, keramika, datorgrafika, rokdarbi un darbs materiālā. 2018./2019.m.g. skolā mācījās 

104 izglītojamie (sk. 7.4. – 2.attēlu) un strādā seši pedagogi. 

● Skolas ēkai ir nepieciešams sakārtot lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu, kā arī nodrošināt 
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drošu pieeju noejā pie publiskās tualetes (gar kāpnēm uzstādīt margas).24 

7.4. – 2.attēls. Izglītojamo skaits Aizputes Mākslas skolā 2015./2016. – 

2018./2019.* m.g., sadalījumā pa programmām. 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Aizputes Mūzikas skolā var apgūt šādas specialitātes: klavierspēle, vijoļspēle, kora klase, 

pūšamo instrumentu spēle, akordeona spēle un ģitāras spēle (sk. 7.4. – 3.att.). 2018./2019.m.g. 

skolā mācījās 104 izglītojamo un strādāja 12 pedagogi. 

7.4. – 3.attēls. Izglītojamo skaits Aizputes Mūzikas skolā 2015./2016. – 

2018./2019.* m.g., sadalījumā pa programmām 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldība 

● Aizputes novada Mūzikas skolas ēkā nav sakārtota zibensnovedēja sistēma. Nav nodrošināta 

                                                      
24  Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
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tualešu pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Sagatavojot skolu akreditācijai 

2020.gadā, ir nepieciešams veikt iekštelpu kosmētisko remontu un klašu telpu iekārtošanu 

šobrīd neizmantotajās ēkas telpās.25 

● Mūzikas skolu apmeklē 2018./2019.m.g. deviņi citās pašvaldībās deklarēti izglītojamie. 

● Skolēnu jaunrades centrs ir dibināts 1998.gadā uz Liepājas rajona Amatniecības skolas bāzes 

un ir interešu izglītības mācību iestāde. 2017./2018.m.g. Skolēnu jaunrades centrā notika 

sekojošu pulciņu nodarbības: zīda apgleznošana un batikošana, stikla apgleznošana, radošo 

rokdarbu studija, kokapstrāde, modeļu izgatavošana, rotaslietu izgatavošana, mīksto rotaļlietu 

izgatavošana, papīra plastika, jauno satiksmes dalībnieku pulciņš. Bez tam, tika organizēta 

Mazā meža skola, uzņēmības un uzdrīkstēšanās skola, kā arī Bērnu un jauniešu klubiņš “Tu esi 

mans draugs”, dramatiskais kolektīvs “Spēle”, ģitāristu ansamblis, zvanu – instrumentālistu 

ansamblis, pirmsskolas TDK, 1.-2. klašu TDK, 3.-4.klašu TDK kā arī sporta spēles 5.-9.klašu un 

10.-12. klašu vecuma grupās. 

● 2018./2019.m.g. Skolēnu jaunrades centrā darbojas 265 izglītojamie un strādāja 12 pedagogi. 

Izglītojamo skaits kopš 2007./2008. m.g. ir pieaudzis par 16,7%, pedagogu skaits – par 20%. 

7.5. Tālākizglītība 
● Mūžizglītību novadā nodrošina Aizputes novada Tūrisma informācijas un mūžizglītības centrs. 

● Tūrisma informācijas un mūžizglītības centra ēka Atmodas ielā 16 ir atjaunota un telpas ir labā 

kārtībā, tomēr ēkas fasāde ir nolupusi. 

                                                      
25 Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
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8. Sports 

8.1. Pārvaldība un metodika 
● Sporta darbu novadā organizē Aizputes novada sporta centrs “Lejaskurzeme” Aizputē. Sporta 

centrs ir budžeta iestāde, kuras pārziņā un apsaimniekošanā ir nodotas sekojošas sporta 

bāzes: 

o Sporta halle un pludmales volejbola laukumi Ziedu ielā 7, Aizputē; 

o Stadions Saules ielā 9, Aizputē; 

o Sporta komplekss Saules ielā 9, Aizputē, kurā ietilpst trenažieru zāle, galda spēļu zāles 

novusam, šaham un dambretei ar palīgtelpām, āra sporta spēļu laukumi basketbolam, 

volejbolam, handbolam un tenisam, kā arī pludmales volejbola laukumi; 

o Šautuve Saules ielā 6, Aizputē. 

● Aizputes novada katrā pagasta pārvaldē ir sporta metodiķis, kura galvenais uzdevums ir 

nodrošināt sporta darbu savā pagastā. 

● Aizputes novada bērnu un jauniešu sportu darbu koordinē Liepājas rajona sporta skola. 

● Liepājas rajona sporta skolas pasākumi tiek organizēti: 

o Aizputes novada sporta centrs “Lejaskurzeme” sporta zālē; 

o Aizputes sporta centra “Lejaskurzeme” stadionā; 

o Aizputes sporta centra “Lejaskurzeme” šautuvē; 

o Aizputes vidusskolas sporta zālē; 

o Aizputes pagasta pamatskolas sporta zālē; 

o Māteru Jura Kazdangas pamatskolas sporta zālē. 

● Aizputes novadā kopš 2017.gada 1.janvāra strādā 9 treneri ar vairāk kā 250 izglītojamiem, t.sk. 

o Volejbolā 3 treneri, 6 grupas, 120 izglītojamie; 

o Vieglatlētikā 3 treneri, 6 grupas, 90 izglītojamie;  

o Ložu šaušana 3 treneri, 4 grupas, 48 izglītojamie. 

● Aizputes novadā skolnieku sporta aktivitātes koordinē Aizputes novada sporta skolotāju 

metodiskā apvienība, sarīkojot vairāk par 15 skolu jaunatnes sacensības gadā. 

● Aktīvi sporta jomā darbojas sabiedriskās sporta organizācijas un sabiedriskie sporta aktīvisti. 

● Novadā darbojas 11 basketbola, sešas telpu futbola, septiņas florbola, 12 volejbola un sešas 

futbola komandas, kā arī tiek organizēti praktizēti individuālie sporta veidi: vieglatlētika, 

motokross, šahs, dambrete, novuss, šaušana, loka šaušana, spēka trīscīņa, krosfits, sporta 

dejas. 

● 2017.gadā paveikti vairāki uzlabojumi sporta bāzēs – papildināts aprīkojums sporta kompleksa 

trenažieru zālē, uzstādītas jaunas skatītāju tribīnes sporta hallē, labiekārtoti pludmales 

volejbola laukumi, iegādāts jauns pasažieru autobuss novada sportistu vajadzībām. 

● Aizputes novadā regulāri tiek rīkotas meistarsacīkstes, kausu izcīņas, piemiņas turnīri, sporta 

dienas dažādos sporta veidos. Katrā pagastā un Aizputes pilsētās vasarā un ziemā tiek rīkoti 

sporta svētki, novadā tiek rīkots pasākums “Sporta laureāts” pieaugušo un jauniešu vecuma 

grupās.  

● Kopš 2015. gada par 13% ir pieaudzis organizēto sporta pasākumu skaits, sastādot 125 

pasākumus gadā. 

● Novadā trūkst vienotas stratēģijas sporta sektora attīstībai. 

8.2. Infrastruktūra 
● Daļa no Aizputes novada sporta centra “Lejaskurzeme” sporta kompleksa infrastruktūras nav 

pietiekami labā tehniskā stāvoklī: 
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o Sporta komplekss Aizputē, Saules ielā 9 ir cietis ugunsgrēkā, veikta pagaidu 

rekonstrukcija, tas nav siltināts, esošais jumta segums ir bojāts un nekvalitatīvs. Ir lieli 

siltuma zudumi; 

o Smilšu volejbola laukumam Saules ielā 9 ir nepieciešama rekonstrukcija, stabu 

nomaiņa, smilšu papildināšana un 1 papildus laukuma izbūve; 

o Aizputē, Saules ielā 8 esošajam stadionam ir nolietojies segums; 

o Saules ielā 6 segums ir novecojis un bojāts. Trūkst vieglatlētikas inventārs; 

o Šautuve Saules ielā 6b ir novecojusi un pneimatikas šautuve atrodas neatbilstošās un 

pielāgotās telpās, nepieciešams kapitālais remonts; 

o Cīravā, “Gaismās” ir iekārtots jauniešu centrs ar profesionāla trenažieru zāli taču šeit 

nav pieejamas dušas telpas; 

o Pie Aizputes pagasta pamatskolas nepieciešams skolas sporta laukums; 

o Novadā nav cīņas sportam atbilstoša infrastruktūras, sporta zāles un palīgtelpu, kā arī 

inventāra; 

o Novada pagastos ir nepietiekama sporta infrastruktūra pie mācību iestādēm, nav 

pietiekama nodrošinājuma ar āra trenažieriem. 

● Novadā bērniem ir pieejami vairāki rotaļu un atpūtas laukumi. Tie ir izveidoti dažādos laika 

periodos, tiem ir dažāds aprīkojums un tehniskais stāvoklis, vietām šādu laukumu trūkst. 

● Novadā atrodas vairāki privāti sporta infrastruktūras objekti. 



 

59 

 

Aizputes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 

1.DAĻA: PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

9. Veselības aprūpe 
● Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem 2017.gadā Aizputes novadā bija 4,8 uz vienu 

iedzīvotāju, kas ir mazāk nekā vidēji Kurzemes reģionā un Latvijā kopumā (sk. 9. – 1.tabulu). 

 

 9. – 1.tabula. Ambulatoro apmeklējumu skaits pie ārstiem (2017) 

 

Teritorijas Apmeklējumu skaits uz vienu iedzīvotāju pie ārsta 

Latvijā 6,1 

Kurzemes reģions 5,8 

Aizputes novads 4,8 

Durbes novads 1,8 

Pāvilostas novads 2,8 

Priekules novads 5,8 

Vaiņodes novads 3,6 

 

Informācijas avots: Slimību un profilakses centra dati 

9.1. Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
● No 2009.gada Aizputes novadā neatliekamo medicīnisko palīdzību visu diennakti nodrošina 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk – NMPD) Kurzemes reģiona centrs. 

● 2017.gadā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests Aizputes novadā izpildīja 1460 

neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumus, kas sastāda 17,0 izpildīto NMP izsaukumus 

uz 100 iedzīvotājiem (vidēji valstī – 22,5, Kurzemes reģionā – 18,5). 

9.2. Primārā veselības aprūpe 
● Novadā ir pieejami šādi veselības aprūpes pakalpojumi: 

o Aizputes pilsētā ir piecas ģimenes ārstu (divi no tiem – pediatri) prakses vietas, divi 

zobārsti un viens zobu tehniķis, fizioterapeits; 

o Aizputes pagasta iedzīvotāji lielākoties izmanto Aizputē pieejamos pakalpojumus; 

o Cīravas pagastā darbojas ģimenes ārsts un medmāsa; 

o Kazdangas pagastā darbojas ambulance, kas sniedz primāro veselības aprūpi un 

zobārstniecības pakalpojumus; 

o Kalvenē ir feldšeru-vecmāšu punkts. 

● Aizputē pilsētas iedzīvotājus apkalpo trīs aptiekas, viena aptieka ir arī Cīravā. 

9.3. Sekundārā un terciārā veselības aprūpe 
● Aizputes novada iedzīvotājiem pieejama sekundārā un terciārā veselības aprūpe SIA “Kuldīgas 

slimnīca” Kuldīgā, kā arī sekundārā veselības aprūpe pašvaldības iestādē “Aizputes veselības 

un sociālās aprūpes centrs”. 

● Aizputē atrodas arī SIA “Kuldīgas slimnīca” ambulatorā daļa – poliklīnika. Līdz 2019.gada 

1.aprīlim šeit tika nodrošināti ķirurga pakalpojumi, ārsta palīgi sniedza steidzamo medicīnisko 

palīdzību traumu, akūtu slimību un hronisku slimību paasinājuma gadījumā savas 

kompetences robežās. Ir iespējams veikt elektrokardiogrammu. Tuvumā atrodas neatliekamā 

medicīniskā palīdzības dienesta brigāde, kas nepieciešamības gadījumā pacientu var 

transportēt uz slimnīcu. Dežūrārstu trūkuma dēļa steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 

(traumu punkts) kopš 2019.gada 1.aprīļa ir slēgts. 

● SIA “Kuldīgas slimnīca” Aizputes ambulatorā daļa stacionē pacientus pēc neatliekamās 



 

60 

 

Aizputes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 

1.DAĻA: PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

palīdzības sniegšanas augstāka līmeņa nodaļās tālākai atveseļošanas procesa nodrošināšanai, 

kā arī pacientus, kuriem nepieciešama medicīniskā aprūpe stacionārā, bet situācija nav 

neatliekama. Par stacionēšanas laiku iepriekš jāvienojas ar nodaļas vadītāju. Nodaļā uzņem 

gan terapeitiska, gan ķirurģiska profila pieaugušos pacientus, kuru aprūpi ārsts nodrošina tikai 

darba dienās, bet māsa diennakts režīmā. Sniedz ķirurga pakalpojumus. 

● Pašvaldības iestādē “Aizputes veselības un sociālās aprūpes centrs” sniedz sekundārās 

veselības aprūpes pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī īslaicīgas sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus. Atmodas ielā 17, Aizputē, izvietots dienas stacionārs 

ar aprūpes gultām (kopā 15 gultas vietas). Dienas stacionārā nodarbināti 3 ārsti – internists, 

ķirurgs un pediatre. Iestādes telpās atrodas arī oftalmologa kabinets un podologa kabinets. 

● Aizputē darbojas SIA “E Gulbja laboratorija”. 

● SIA “Kurzemes EGV” nodrošina ginekoloģisko ārstēšanu, profilaksi un diagnostiskos 

pakalpojumus. Šeit strādā trīs ginekologi, tiek veiktas operācijas, ir arī dienas stacionārs. 
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10. Sociālā palīdzība un pakalpojumi 
● Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību novadā sniedz Aizputes novada pašvaldības 

aģentūra “Sociālais dienests” un tā struktūrvienība – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu 

centrs. 

● Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušām personām 

pašvaldībā sniedz pašvaldības SIA “Pansionāts Rokaiži”. 

10.1. Pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” 
● Novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” strādā pieci sociālie darbinieki, divi sociālā 

darba organizatori un viens sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem, kā arī 

vadītāja un lietvede. 

● Cīravā, Kalvenē un Kazdangā pagastu pārvaldēs tiek nodrošināta sociālā darbinieka 

pieejamība. 

● Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā darbojas Krīžu centrs un Dienas centrs 

bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Centrā var saņemt logopēda, mūzikas terapeita, 

fizioterapeita un Montesori darbnīcas pakalpojumus. 

● Laika periodā no 2015.gada līdz 2018.gadam pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits ir 

nedaudz sarucis (sk. 10.1. – 1.tabulu). 

 

10.1. – 1.tabula. Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju, trūcīgas personu, trūcīgas 

ģimenes statusam atbilstīgo un mājas aprūpes klientu skaits Aizputes novadā (2015-

2018) 

 

 2015 2016 2017 2018 

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 1 339 1 395 1 374 1305 

Atbilstība trūcīgas personas statusam 662 733 657 622 

Atbilstības trūcīgas ģimenes statusam 269 305 276 275 

Aprūpe mājās – klientu skaits 58 57 59 55 

 
Informācijas avots: Aizputes novada dome 

● Sociālās palīdzības apjoms 2018. gadā ir būtiski pieaudzis (sk. 10.1. – 1.attēlu). 
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 10.1. – 1.attēls. Sociālās palīdzības un pakalpojumu apjoms Aizputes novadā, EUR 

(2015-2018) 

 

Informācijas avots: Aizputes novada dome 

● Cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir apgrūtināta piekļuve pašvaldības aģentūras “Sociālais 

dienests” telpām. Pie ieejas ierīkota zvana poga un pirmajā stāvā ir sarunu telpa. 

● Plānots paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu, paplašinot esošo pakalpojumu pieejamību un 

iegādājoties papildus aprīkojumu. 

● Aizputes novada pašvaldība ir iesaistījusies DI projektā “Kurzeme visiem”, kur 30 bērni ar FT 

saņems sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Plānots par 30 000 eiro 

iegādāties papildus aprīkojumu pakalpojumu klāsta paplašināšanai. 

● 14 klientiem (2019.gada februāris) tiek pirkts mobilās brigādes aprūpes pakalpojums no 

biedrības “Latvijas samariešu apvienība”. 

● Tiek iepirkti šādi sociālie pakalpojumi, kuru kopējās izmaksas 2018.gadā bija EUR 350 295: 

o EUR 14 025: mobilās brigādes aprūpes pakalpojums no biedrības “Latvijas samariešu 

apvienība”; 

o EUR 29 627: aprūpe mājās, individuāli darbu veicēji; 

o EUR 76 532: ilgstošas sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi bērnu namos; 

o EUR 219 498: pansionātu sniegtie pakalpojumi novada iedzīvotājiem, t.sk. pašvaldības 

SIA “Pansionāts Rokaiži” – EUR 216 670; 

o EUR 10 613: dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti. 

10.2. Aizputes novada pašvaldības SIA “Pansionāts 
Rokaiži” 

● SIA “Pansionāts Rokaiži” galvenie darbības virzieni ir pensijas vecuma personu un invalīdu ar 

fiziska rakstura traucējumiem aprūpe un izmitināšana. 

● Laika periodā no 2015. līdz 2018.gadam “Pansionāta Rokaiži” kopējais klientu skaits ir nedaudz 

samazinājies no 125 līdz 120. 

● Klientu skaits no Aizputes novada ir krities straujāk: no 64 klientiem 2015.gadā līdz 52 

klientiem. 

● Darbinieku (amata vietu) skaits ir nedaudz pieaudzis no 56 2015.gadā līdz 59 2018.gadā. 

● 2018.gadā 44% no pansionāta iemītniekiem bija Aizputes novada iedzīvotāji. 

● Pansionātam ir nepieciešama teritorijas labiekārtošana, t.sk. lapenes izveide, dīķa tīrīšana, 

atpūtas takas veidošana un ābeļdārza iekopšana. 
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11. Kultūra 

11.1. Kultūras pasākumu norises vietas 

Tautas/kultūras/saieta nami  

● Aizputes novadā darbojas astoņi kultūras / tautas / saieta nami: Aizputes kultūras nams, 

Aizputes pagasta Saieta nams, Apriķu tautas nams, Cīravas kultūras nams, Dzērves Saieta 

nams, Kalvenes kultūras nams, Kazdangas kultūras nams un Kazdangas Saieta nams. 

● Palielinoties pasākumu skaitam no 256 pasākumiem 2015.gadā uz 263 pasākumiem 2018. 

gadā (no 232 pasākumiem 2010.gadā26), apmeklētāju skaits Aizputes novada 

kultūras/tautas/saieta namos no 2015.gada līdz 2018.gadam ir pieaudzis par no 30 450 līdz 

32 580 apmeklētājiem 2017.gadā un, saglabājas aptuveni 2010. gada līmenī ar augšupejošu 

tendenci (sk. 11.1. – 1. attēlu). 

11.1. – 1.attēls. Aizputes novada kultūras un tautas namu apmeklētāju skaits 

(2015. – 2018.*) 

 
* Dati par 2018. gadu aptver pirmos gada 9 mēnešus 

Informācijas avots: Novada kultūras iestāžu vadītāji 

● 2018. gadā novadā darbojās 35 pašdarbības kolektīvi ar 347 dalībniekiem. 

● Aizputes kultūras nams atrodas vēsturiskā sinagogas ēkā, kas piemērota Tautas teātra 

vajadzībām. Tajā ir divas zāles, no kurām viena teātrim un koncertiem, otra dejošanai. Kultūras 

namā darbojas 11 kolektīvi, katru gadu notiek ap 25 pasākumiem. Kultūras namā strādā 7 

darbinieki. 

● Aizputes pagasta Saieta nams ir izbūvēts bijušajā kolhoza nepabeigtajā kantora ēkā. Saieta 

namu nodeva ekspluatācija 2010.gada pavasarī. Saieta nama telpas ir iespējams arī izīrēt 

dažādiem pasākumiem. Saietu namā ik gadu tiek rīkoti 30-49 kultūras pasākumi ar stabilu, 

vairāk kā 2 000 cilvēku lielu ikgadējo apmeklējumu. Saieta namā strādā 1 darbinieks 

● Cīravas kultūras nams (tautas nams) atjaunots 2009.gadā. 2018.gadā tajā darbojās 6 

pašdarbības un interešu kolektīvi, pulciņi. Pagastā katru gadu notiek 17-20 kultūras pasākumi.  

● Cīravas pagasta Dzērves saieta namā ir pieejamas telpas brīvā laika pavadīšanas iespējām 

(t.sk. trenažieri un galda spēles), aktu zāle un publiskais interneta punkts, tomēr ikgadējais 

                                                      
26 Aizputes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. 1.daļa – Pašreizējās situācijas un SVID analīze. - 49.lp. 



 

64 

 

Aizputes novada attīstības programma 2019. – 2025.gadam 

1.DAĻA: PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE 

apmeklējumu skaits 2015.-2018. gados nav pārsniedzis 130 cilvēkus gadā. 

● Kazdangas kultūras centra ēka būvēta 1959.gadā un tajā atrodas bibliotēka, pieaugušo 

izglītības centrs un izstāžu zāle. Lielajā zālē ir 400 skatītāju vietas, foajē ar 100 skatītāju vietām. 

Konferenču zālē var pulcēties 60 dalībnieki, pieaugušo izglītības centrā – 30. Kultūras centra 

ēku izmanto Kazdangas pašdarbības kolektīvi. 

● Kazdangas Saieta nams kalpo par publisko dienas centru visa vecuma un interešu 

apmeklētājiem. Šeit tiek organizēti tematiskie pasākumi bērniem un jauniešiem, kā arī 

pieejamas naktsmītnes (līdz 70 vietām). 

 

Novada kultūras (saieta) namu tehniskā un materiāltehniskā stāvokļa 

novērtējums27 

● Aizputes kultūras namā 2011.gada veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, 

tomēr daļā telpu, t.sk. garderobē, balkonā, u.c. nepieciešams remonts. Kultūras namam nav 

funkcionējošas ventilācijas sistēmas. Trūkst telpas darbības paplašināšanai (radošo aktivitāšu 

rīkošanai, nodarbībām, trūkst palīgtelpas. Zālē ir mazs sēdvietu skaits. Nepieciešams daļējs 

fasādes kosmētiskais remonts. 

● Aizputes pagasta Saieta nams ir nodots ekspluatācijā 2010.gadā, bet pilnvērtīgai darbības 

nodrošināšanai ir nepietiekama materiāltehniskā bāze (aprīkojums, mēbeles, u.c.), nav 

labiekārtota ēkas apkārtne, to piemērojot ārpustelpu pasākumiem. Saieta namam ir 

nepiemērotas ārdurvis, caur kurām notiek lieli siltuma zudumi. Saieta nama stāvlaukums ir par 

mazu un bez cietā seguma. Saieta nama tuvumā nav iekārtota spēļu laukuma, tādēļ vasarā, 

pretēji drošības principiem kā spēļu laukums tiek izmantots stāvlaukums.  

● Apriķu tautas nama fasāde un iekštelpas bojātas no pelējumu. Tautas nama zālē nepietiekams 

apgaismojums. Ietve, kas ved uz tautas namu – neizgaismota. Skatuves apgaismošanas 

materiāltehniskā bāze – nepietiekama. 

● Cīravas kultūras nama zāles grīdas lakojums drūp. Kultūras namā ir slikta akustika, jo nav 

uzstādīta skaņas slāpējoša siena. Kultūras namā ir morāli un tehniski novecojis apgaismošanas 

un projicēšanas aprīkojums. Cīravā ir nepieciešama brīvdabas estrāde Alus dārzā. 

● Dzērves Saieta nama ēkas inženierkomunikācijas, fasāde ir neapmierinošā stāvoklī (nodrupusi 

fasāde, lievenim trūkst margu), telpās nav ūdensvada, labierīcību, nepietiekams ir arī Saieta 

nama materiāltehniskais nodrošinājums.  

● Kalvenes kultūras nams atjaunots 2010. gadā un pašlaik kultūras nama ēkai fasādes apmetums 

drūp, apdraudot apmeklētāju drošību. Siltumtrases vecums apm. 45 gadi. Siltumtrases ievads 

ir avārijas stāvoklī. Bruģakmens segums deformējies pie ieejas tā, ka sala laikā galvenās durvis 

nevar atvērt. 

● Kazdangas kultūras centrs atjaunots periodā no 2007. līdz 2010. gadam. Kultūras centra zāle, 

pēc rekonstrukcijas ir zaudējusi skaņas kvalitāti, ir nepieciešama sienu akustiskā apdare. 

Kultūras centrā elektroinstalācija nav atbilstoša kultūras pasākumu vajadzībām – darbinot 

skatuves apgaismošanas iekārtas, regulāri tiek izsisti drošinātāji, kurus pasākuma laikā nav 

iespējams nomainīt, jo visa sistēma atrodas uz bēniņiem virs zāles. Parkets zālē ir nolietots. 

Fasādei ieejas pusē krāsa drūp nost, apmetums atdalās, no ēkas sienu iekšienes izdalās sāls 

maisījums, kas atgrūž gan krāsu, gan apmetumu. Sienām nepieciešama dziļā atjaunošana. 

Nepieciešams kosmētiskais iekštelpu remonts. 

● Kazdangas Saieta nama fasāde ir drūpoša, iekštelpām nepieciešams kosmētiskais remonts. 

● Vasaras sezonas brīvdabas pasākumu organizēšanai ir nepieciešama brīvdabas estrāde, kā arī 

saliekamā skatuve novada kultūras pasākumu pieejamības nodrošināšanai. 

● Novadā trūkst ārā brīvā laika pavadīšanas vietu (āra trenažieri, vides objekti, dabas takas, 

soliņi, u.c.). 

                                                      
27 Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
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● Novadā trūkst vienotas efektīvas pašvaldības stratēģijas kultūras sektora darbībai un attīstībai. 

● Novada kultūras centru tehniskais stāvoklis un materiālais nodrošinājums ir sliktā stāvoklī. 

11.2. Bibliotēkas  
● Bibliotēkas atrodas Aizputes pilsētā un katrā Aizputes novada pagastā. 

● Novada bibliotēkas nodrošina lietotājiem pieeju bibliotēku krājumiem, datu bāzēm un 

interneta resursiem, kā arī nodrošina citus pakalpojumus (dokumentu kopēšana, drukāšana un 

skanēšana).  

● Salīdzinot ar 2010.gadu, (52 540 apmeklējumu un 2 420 lasītāju) lasītāju skaits bibliotēkās 

Aizputes novadā ir samazinājies par 28,5%, bet apmeklējumu skaits – samazinājies par 33,9% 

(sk. 11.2. – 1. attēlu).28 

 

11.2. – 1.attēls. Aizputes novada bibliotēku lasītāju un apmeklējumu skaits (2015. – 

2017.) 

*Aizputes pagasta un Kazdangas bibliotēku lasītāju skaits nav iekļauts 

**2015. gadā Kazdangas bibliotēkas apmeklējumu skaits nav iekļauts 
Informācijas avots: Novada kultūras iestāžu vadītāji 

 

● Apmeklējuma dinamika (kopumā) ir negatīva, jo samazinās novada iedzīvotāju skaits, tomēr 

bibliotēku lasītāju skaits samazinās lēnāk, nekā iedzīvotāju skaits. 

● Vislielākais lasītāju samazinājums no 2015. gada līdz 2017. gadam no visām novada 

bibliotēkām ir Aizputes pilsētas bibliotēkā – 19,2%. 

 

Novada bibliotēku tehniskā un materiāltehniskā stāvokļa 
novērtējums:29 

● Aizputes pilsētas bibliotēkas ieeja nav pielāgota pieejamībai cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

● Aizputes pagasta bibliotēkai nav pietiekams materiāltehniskais nodrošinājums apmeklētāju 

datoru lietošanas nodrošināšanai.  

● Cīravas bibliotēkā uzlabojumi veikti 2015. gadā, gatavojoties bibliotēkas akreditācijai. 

                                                      
28 Dati par 2017. gadu. 
29  Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
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● Kazdangas bibliotēkas materiāltehniskais nodrošinājums liedz apmeklētājiem pilnvērtīgi 

izmantot dokumentu drukāšanas un skanēšanas pakalpojumus. Iekštelpu remonts ir veikts 

2006. gadā. Bibliotēkas mākslīgais apgaismojums neatbilst normatīvajiem aktiem. 

11.3. Muzeji  
● Aizputes novadā ir trīs akreditēti muzeji – Aizputes Novadpētniecības muzejs, Apriķu  muzejs 

un Kazdangas muzejs, kā arī Cīravas senlietu krātuve. 

● Laika posmā no 2015. līdz 2017.gadam, apmeklētāju skaits Aizputes novada muzejos ir 

palielinājies par 9,2% (sk. 11.3. – 1. attēlu), savukārt novadīto ekskursiju skaits – par 44,4%. (sk. 

11.3. – 2. attēlu). 

11.3. – 1.attēls. Aizputes novada muzeju un senlietu krātuves apmeklētāju skaits 

(2015. – 2017.) 

Informācijas avots: Novada kultūras iestāžu vadītāji 

 

 11.3. – 2. attēls. Aizputes novada muzeju un senlietu krātuves aktivitāšu skaits (2015. 

– 2017.) 

Informācijas avots: Novada kultūras iestāžu vadītāji 
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Novada muzeju tehniskā un materiāltehniskā stāvokļa novērtējums:30 

● Aizputes Novadpētniecības muzejs akreditēta muzeja statusu ieguva 2002.gadā. Tas 

atrodas vēsturiskā ēkā – pilsmuižā. Muzeja telpas ir labā stāvoklī, t.sk. šeit ir nodrošināta 

piekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai turpmāk uzlabotu muzeja ēku un darbību, 

ir nepieciešama grīdas seguma nomaiņa izstāžu zālē, kā arī turpmāka teritorijas 

labiekārtošana. 

● Apriķu muzejā ir nolietots sanitārais mezgls, izstāžu zālē trūkst nepieciešamā aprīkojuma, 

nav labiekārtota piegulošā teritorija.  

● Kazdangas muzejs atrodas Kazdangas pils telpās, akreditēta muzeja statusu ieguva 

2015.gadā. Ēkai nepieciešami apjomīgi ieguldījumi – kritiskā stāvoklī ir drūpošā pils ēkas 

fasāde, nesošās sienas un starpstāvu pārsegumi, deformējušies logi. Ēkai nav zibens 

aizsardzības sistēmas, novecojusi un bojāta apkures un sistēma. Zem pils esošā kurtuve 

apkurina gan Kavalieru namu, gan 500 m attālo dienesta viesnīcas ēku, taču trases posms 

no pils līdz dienesta viesnīcai ir sliktā stāvoklī. Lielākā daļa telpu ir sliktā stāvoklī, nav 

nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
● Cīravas Senlietu krātuve atrodas vēsturiskā koka ēkā, kurā trūkst vietas lielgabarīta 

priekšmetu (rati, kannas u.tml.) uzglabāšanai. Nepieciešams iekštelpu remonts. Ēkai nav 

sava siltuma mezgla, tādēļ ir apgrūtināta siltuma padeves regulēšana. 

11.4. Kultūras mantojums 
● Aizputes novads ir bagāts ar kultūras mantojuma pieminekļiem: šeit atrodas 86 aizsargājami 

kultūras mantojuma pieminekļi, t.sk. 69 no tiem ir valsts nozīmes kultūras mantojuma 

pieminekļi. Šie kultūras mantojuma pieminekļi ir: 

o 33 arheoloģiskie pieminekļi; 

o 24 arhitektūras pieminekļi; 

o 26 mākslas pieminekļi; 

o Divi vēstures pieminekļi – Dzērves-Cīravas tautas skola un kaujas vieta “Rokas birzs”); 

o Viens pilsētbūvniecības piemineklis – Aizputes pilsētas vēsturiskais centrs. 

● Visvairāk kultūras pieminekļu atrodas Aizputes pilsētas vēsturiskajā centrā un Kazdangas 

muižas centrā. 

● Novada pašvaldības īpašumā atrodas ievērojams kultūras piemineklis – Kazdangas muižas 

apbūves komplekss ar 1800.gadā celto Kazdangas pili. Šīs lielās ēkas tiek izmantotas nepilnīgi 

un novada pašvaldībai nav koncepcijas to tālākai izmantošanai. 

● Novada kultūrvēsturiskie pieminekļi pārsvarā nav marķēti, tiem nav ēku pases. 

● Daļa no kultūras mantojuma pieminekļiem atrodas juridisku un fizisku personu īpašumā un 

šiem īpašniekiem ne vienmēr ir labas zināšanas par mantojuma apsaimniekošanu un 

apsaimniekošanai pieejamo atbalstu. 

● Daļa no kultūras mantojuma pieminekļiem, piemēram, Cīravas muižas apbūve, ir sliktā un ļoti 

sliktā stāvoklī. 

                                                      
30  Anketa par pašvaldību iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību esošo vajadzību apzināšanu pašvaldības funkciju 

veikšanas nodrošināšanai, 2018.g. septembris. 
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12. Tūrisms un aktīvā atpūta 
● Aizputes novadā tūrisma nozari administrē Aizputes novada Tūrisma informācijas centrs (TIC), 

kā arī tūrisma informācijas punkti Aizputes Novadpētniecības muzejā, “Mētras mājā”, Apriķos, 

Cīravā un Kazdangā. 

● Tūrisma informācijas centrs apkopo ar tūrismu saistīto informāciju, tajā skaitā par 

piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem. Informācija ir pieejama mājaslapā www.visitaizpute.lv 

un drukātajos materiālos (tiek veidots arī ikgadējs buklets), kā arī TIC telpās. 

● TIC rīko izstādes kā arī pārstāv un popularizē novadu tematiskajās izstādēs. 

● TIC darbības mērķis ir palielināt tūrisma, jo īpaši daudzdienu tūrisma plūsmu uz novadu. 

● Novadā darbojas vairāki nozīmīgi tūrisma jomas uzņēmumi, tajā skaitā: 

o Vitalitātes akadēmija (academyvitality.com); 

o Lauku kūrorts (laukukurorts.lv); 

o Rīgas zoo filiāle “Cīruļi”; 

o Aizputes vīna darītava. 

● Novadā ir virkne nozīmīgu tūristu piesaistes objektu, tajā skaitā: 

o Kultūrvēsturiskie centri (Aizputes pilsētas vēsturiskais centrs, Kazdangas, Cīravas, 

Apriķu un citi muižu centri). Kultūrvēsturiskie centri, jo īpaši Aizputes pilsētā, tiek 

izmantoti radošās industrijas attīstībai – šeit darbojas biedrība “Serde”, Mētras galerija, 

Leļļu istaba u.c. 

o Muzeji un kolekcijas; 

o Zoodārzi, augu kolekcijas (Rīgas zoo filiāle “Cīruļi”, Kalvenes trušu audzētava, Lindes 

dārzs, Brumsona parks u.c.); 

o Gastronomiskā tūrisma objekti (“Elpa”, Aizputes vīna darītava, A.Brūnas tējas u.c.); 

o Arheoloģiskie un dabas pieminekļi (kultūrvēsturiskie akmeņi, pilskalni, putnu vērošana 

u.c.) 

● Lielāko apmeklētāju skaitu piesaista Rīgas zoo filiāle “Cīruļi” (ap 15 – 16 tūkstoši apmeklētāju 

gadā), Aizputes Novadpētniecības muzejs (ap 4 – 5 tūkstoši apmeklētāju), biedrība “Serde” ( 

ap 4 – 5 tūkstoši apmeklētāju), Kazdangas pils muzejs (ap 2 – 3 tūkstoši apmeklētāju). Lielāks 

apmeklētāju skaits ir brīvas pieejamības objektos, kur netiek veikta apmeklētāju uzskaite, 

piemēram Cīravas un Kazdangas parkos, Aizputes pilsētas vēsturiskajā centrā u.c. 

● Tūrisma piesaistē un novada popularizēšanā liela nozīme ir novadā rīkotajiem pasākumiem, 

t.sk. sporta pasākumiem (motokross, sporta spēles), kultūras pasākumiem (piemēram, 

biedrības “Serde” rīkotie starptautiskie mākslas projekti, meistardarbnīcas). 

● Novadā naktsmītnes ir pieejamas 10 vietās Aizputē, Cīravā, Kalvenē un Kazdangā. 

● Interneta portālā booking.com ir informācija tikai par trim naktsmāju vietām, airbnb.com – tikai 

par divām, tripadvisor.com – tikai par četrām. 

● Turpmākajai tūrisma attīstībai ir nepieciešama novadā esošā kultūras mantojuma sakopšana, 

t.sk. izkopjot Aizputes pilsētas vēsturiskā centra ainavu, atjaunojot Cīravas, Kazdangas un citu 

bijušo muižu centru vēsturisko arhitektūru kā arī attīstot transporta infrastruktūru, t.sk. 

veloceļu infrastruktūru. 

● Novadā nepieciešams pilnveidot aktīvās atpūtas iespējas, attīstot tūrisma inventāra nomas 

pakalpojumus, uzturot un pilnveidojot laivošanas maršrutus un pastaigu takas. 

● Novadā aktīvi jāveido komplekss tūrisma produktu piedāvājums, šādi veicinot to, ka 

apmeklētāji uzturas novadā vairākas dienas. 

http://www.visitaizpute.lv/
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13. Publiskā pārvalde 

13.1. Novada domes struktūra un funkcijas 

● Aizputes novads tika izveidots 2009.gadā, apvienojot Aizputes pilsētu, Aizputes pagastu, 

Cīravas pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu un Lažas pagastu. 

● Novada administratīvais centrs atrodas Aizputes pilsētā, bet Aizputes, Cīravas, Kalvenes, 

Kazdangas un Lažas pagastos darbojas pagastu pārvaldes. 

● Pašvaldības darbu regulē 19.05.1994. likums “Par pašvaldībām” un 27.12.2013. apstiprinātie 

saistošie noteikumi Nr.34 “Aizputes novada pašvaldības nolikums” (ar grozījumiem). 

● Novadam ir izstrādāta ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2030.gadam, kā arī teritorijas 

plānojums ar darbības termiņu no 2012. līdz 2023.gadam. 

● Pašreizējais novada domes sastāvs ir ievēlēts 2017.gada pašvaldību vēlēšanās un sastāv no 15 

deputātiem. 

● Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, novada dome ir 

izveidojusi piecas komitejas un 10 komisijas. 

● Pašvaldības struktūra ietver administrāciju ar 29 struktūrvienībām un vēl 30 iestādēm, kas 

uzskatāms par ļoti lielu skaitu salīdzinoši nelielajam novadam. 

● Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja astoņās kapitālsabiedrībās. 

● Pašvaldība ir dalībnieks trijās biedrībās (nodibinājumos):31 

o “Latvijas Pašvaldību savienība”; 

o “Latvijas pilsētu savienība”; 

o “Liepājas rajona partnerība”. 

13.2. Drošība un kārtība 
● Kārtību, kāda jāievēro novada teritorijā, nosaka 2014.gada 24.septembrī pieņemtie pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr.11. “Par sabiedrisko kārtību Aizputes novadā”, kā arī virkne citu saistošo 

noteikumu. 

● Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un iedzīvotāju drošībai izveidota Aizputes novada 

Pašvaldības Policija ar iecirkni Aizputes pilsētā un deviņiem darbiniekiem. 

● Novada pašvaldības policija aktīvi īsteno savu darbību, ik dienu apkalpojot aptuveni trīs 

izsaukumus (sk. 13.2. – 1.attēlu). 

13.2. – 1.attēls. Aizputes novada pašvaldības policijas aktivitātes (2015. – 2017.) 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldības policija 

                                                      

31 Aizputes novada pašvaldības 2013.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.34 “Aizputes novada pašvaldības 

nolikums”, 9.punkts. 
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● Novadā atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes 

Liepājas 1.daļas Aizputes postenis. 

● Novadā, Aizputes pilsētā atrodas Valsts policijas dežūrdaļa. Aizputes, Cīravas, Kazdangas un 

Lažas pagastos ir valsts policijas inspektori.  

13.3. Aizputes novada pašvaldības budžets 

● Aizputes novada pašvaldība budžetu sastāda vienam saimnieciskajam gadam, t.i., laika 

periodam no 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

● Aizputes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, kā arī 

ziedojumiem un dāvinājumiem. 

● Pamatbudžets ir galvenā budžeta sastāvdaļa, kas ietver visus pašvaldības ieņēmumus vispārējo 

izdevumu segšanai. Tikai uz pamatbudžetu attiecas pašvaldības aizņēmumi, galvojumi un citas 

saistības. 

● Speciālais budžets ietver īpašiem mērķiem iezīmētus izdevumus, izņemot dāvinājumus un 

ziedojumus. 

● Aizputes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi laika posmā no 2013. līdz 2018.gadam 

ir svārstījušies, sākotnēji krītoties, 2017.gadā strauji pieaugot un 2018.gadā atkal krītoties. 

● Pašvaldības izdevumi svārstās – tiem pārskata periodā nav izteikta pieauguma vai krituma 

tendences. 2013., 2015., 2016. un 2018.gados izveidojās budžeta deficīts, 2014. un 2017.gados 

– pārpalikums (sk. 13.3. – 1.attēlu). 

13.3. – 1.attēls. Kopējie Aizputes novada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi (2013. – 

2018.) (EUR) 

 

Informācijas avots: Aizputes novada gada pārskati 

Budžeta ieņēmumi 

● Nozīmīgākie Aizputes novada pašvaldības ieņēmumu avoti ir valsts un citu pašvaldību 

budžeta transferti un fondu līdzekļi (48 – 57% no kopējiem ieņēmumiem), kā arī iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (32 – 40%). Valsts budžeta transfertu īpatsvars nedaudz sarūk, tomēr tas 

uzskatāms par lielu. 

● Pārējo ieņēmumu avotu nozīme ir salīdzinoši neliela (sk. 13.3. – 2.attēlu). 
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13.3. – 2.attēls. Budžeta ieņēmumu struktūra (2013. – 2018.) (EUR) 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldības gada pārskati  

Budžeta izdevumi 

● Aptuveni puse (39 – 54%) no Aizputes novada budžeta izdevumiem tiek veltīti izglītībai – ik 

gadu kopš 2013.gada šai jomai veltīts ievērojami vairāk finansējuma, nekā jebkurai citai (sk. 

13.3. – 3.attēlu). 

13.3. – 3.attēls. Budžeta izdevumi dalījumā pa jomām (2013. – 2018.) (EUR) 

 

Informācijas avots: Aizputes novada pašvaldības gada pārskati 
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● Nākamās nozīmīgākās izdevumu pozīcijas ir teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (8 – 17%) 

un ekonomiskā darbība (2 – 16%). 

Budžeta saistības 

● 2019.gada sākumā Aizputes novadam bija 13 aizņēmumi Valsts kasē. Aizņēmumi ņemti 

pašvaldībai piederošo infrastruktūras objektu – izglītības, kultūras un sporta iestāžu, 

komunikāciju tīklu un ielu rekonstrukcijai un izbūvei. 

● Ilgtermiņa saistību apjoms laika posmā no 2013. līdz 2018.gadam ir palielinājies vairāk, kā 2 

reizes (sk. 13.3. – 4.attēlu). 

13.3. – 4.attēls. Aizputes novada pašvaldības saistību apjoms (2013. – 2018.gads) (EUR) 

 

Informācijas avots: Valsts kase, pārskats par saistībām un Aizputes novada pašvaldība 

13.4. ES atbalstītie investīciju projekti  

● 2019.gada sākumā Aizputes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu 

līdzekļus, īstenoja projektus, kuru kopsumma sasniedza EUR 6 079 799. 

● Finansiāli apjomīgākie ir būvniecības projekti, t.sk. novada grants ceļu pārbūves projekta 

1.kārta, Aizputes Tirgus un centra laukuma būvniecība, Aizputes pilsētas ielu asfaltēšana, 

Dabas tūrisma infrastruktūra Kazdangā, Padures muižas parka labiekārtošana. 

13.5. Dialogs ar sabiedrību 

● 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās Aizputes novadā piedalījās 46,18% vēlētāju, kas ir 

mazāk, nekā vidēji Latvijā (50,39%). 

● Pašvaldība nodrošina sabiedrības informēšanu par savu darbību un aktuālajiem notikumiem 

pašvaldībā, ievietojot informāciju pašvaldības mājas lapā internetā, vietnē 

www.aizputesnovads.lv, kā arī ikmēneša laikrakstā “Aizputes avīze”. 

● Iedzīvotāji var piedalīties visās Aizputes novada Domes sēdēs. 

● Pašvaldība līdzdarbojas biedrībā “Liepājas rajona partnerība”, kuras galvenā darbības prioritāte 

ir sekmēt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. 

● No pagastu pārvaldēm atsevišķa mājaslapa ir Cīravas pagastam – www.cirava.lv. 

● Novads ir pārstāvēts sociālajos tīklos: 

o Aizputes novads pārstāvēts Facebook ar kontu “Aizpute” (1 437 sekotāji) un Instagram 

ar kontu /aizputesnovads (790 sekotāji); 

http://www.aizputesnovads.lv/
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o No pagastu pārvaldēm sociālajos tīklos ir pārstāvēts Cīravas pagasts (Facebook – 193 

sekotāji), kā arī virkne iestāžu (Aizputes muzejs, Kazdangas kultūras centrs, Kazdangas 

tūrisma informācijas centrs u.c.) 

● Kopumā Aizputes novada pārstāvniecība sociālajos tīklos ir uzskatāma par diezgan vāju un 

sadrumstalotu. 

● Aizputes novada pašvaldība ir deleģējusi funkcijas darbam ar jaunatni nevalstiskai 

organizācijai. 

● Līdz šim pašvaldībā nav vienotas pieejas biedrību un citu nevalstisko organizāciju darba 

veicināšanai un sadarbībai ar tām. 

13.6. Valsts iestādes un organizācijas 

● Aizputes novadā atrodas šādas valsts iestādes un organizācijas: 

o Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes reģionālā centra 

neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts; 

o Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas daļas 

Aizputes postenis; 

o Valsts policijas dežūrdaļa un inspektori; 

o VAS “Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes reģions Bojās. 

13.7. Biedrības un nodibinājumi 

● Aizputes novadā darbojas 86 biedrības un nodibinājumi. 

● 15 no šīm biedrībām nodarbojas ar īpašumu apsaimniekošanas jautājumiem, 14 ir mednieku 

un makšķernieku biedrības, 11 biedrības un nodibinājumi atbalsta sporta aktivitātes (sešas no 

tām – motosportu). Novadā ir arī astoņas draudzes. 

● Nozīmīga institūcija ir biedrība “Izgaismo ideju” (arī Jauniešu Ideju māja), kam Aizputes dome 

ir deleģējusi funkcijas darbam ar jaunatni, sniedzot jauniešiem iespējas tikties un pievērsties 

radošumam. 
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SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 

● Novada tuvumā atrodas nozīmīgi transporta 

infrastruktūras objekti – Liepājas osta un 

Liepājas lidosta, kas sniedz plašākas iespējas 

augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbībai 

arī Aizputes novadā. 

● Reģiona centrs – Liepāja – atrodas ikdienas 

sasniedzamības attālumā, kas rada papildu 

iespējas piesaistīt novadam iedzīvotājus, kuri 

vēlas dzīvot lauku vai mazpilsētas vidē un 

ikdienā strādāt un mācīties pilsētā ar plašām 

uzņēmējdarbības un izglītības iespējām. 

● Auglīgas lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes, kas tiek aktīvi izmantotas. 

● Šķērso galvenais autoceļš A9. 

● Blīvs ceļu tīkls. 

● Bagātīgs un interesants kultūras un dabas 

mantojums, tajā skaitā Aizputes pilsētas 

vēsturiskais centrs, Kazdangas muižas 

apbūves komplekss. 

● Smilts – grants, smilts, māla un kūdras 

atradnes. 

● Aktīvas nevalstiskās organizācijas. 

● Plašs un daudzveidīgs izglītības iestāžu tīkls, 

dažādu specialitāšu pasniedzēji un skolotāji. 

● Salīdzinoši zems bezdarba līmenis. 

● Plašs kultūras un amatiermākslas, brīvā laika 

pavadīšanas iespēju piedāvājums. 

● SIA „Pansionāts Rokaiži”, kas ļauj nodrošināt 

ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumus uz vietas. 

● Iedzīvotāju skaita samazināšanās, 

līdz ar ko pakāpeniski samazinās 

iespējas vietējai uzņēmējdarbībai, 

zūd pamats uzturēt un attīstīt 

pašvaldības infrastruktūru. 

● Salīdzinoši zema uzņēmējdarbības 

aktivitāte. 

● Vidējā darba samaksa mazāka kā 

reģionā un vidēji valstī. 

● Nepietiekami labs pašvaldības 

īpašumā esošo ielu un ceļu 

stāvoklis. 

● Liels pašvaldības iestāžu skaits. 

● Pašvaldības budžeta atkarība no 

ārējiem avotiem – valsts un citu 

pašvaldību transfertiem. 

● Maza pašvaldībai piederošu zemju 

platība, kas pašvaldībai liedz aktīvi 

attīstīt, piemēram, 

uzņēmējdarbības teritorijas. 

● Neapmierinošs vai nepietiekami 

labs pašvaldības pārziņā esošo ēku, 

t.sk. izglītības, kultūras un sporta 

iestāžu, tehniskais stāvoklis. 
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Iespējas Draudi 

● Attīstīt Aizputes pilsētas vēsturisko 

centru, kā arī Cīravas un Kazdangas 

muižas centru apbūves kompleksus ar 

mērķi veidot novadā pievilcības 

“magnētus”. 

● Veidot racionālu un efektīvu pašvaldības 

iestāžu struktūru atbilstoši pašvaldības 

funkcijām un finanšu iespējām. 

● Turpināt un pilnveidot pašvaldības 

administrācijas dialogu ar novada 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 

● Attīstīt vietējās uzņēmējdarbības atbalsta 

infrastruktūru un rosināt novada 

iedzīvotāju uzņēmējdarbības garu. 

● Sadarbībā ar privātajiem uzņēmējiem 

attīstīt dzīvojamo fondu, lai piesaistītu 

jaunus iedzīvotājus – darbiniekus 

vietējos uzņēmumos un institūcijās. 

● Palielināt novada pievilcību, sakārtojot 

infrastruktūru (ceļi, ielas, iekšpagalmi, 

komunālā saimniecība). 

● Pilnveidot izglītības, mūzikas, mākslas un 

sporta pakalpojumus. 

● Attīstīt dabas, kultūras un izglītojošā 

tūrisma piedāvājumu, infrastruktūru un 

mārketingu, tai skaitā velomaršrutus. 

● Izmantot to, ka novadu šķērso dzelzceļa 

līnija, t.sk. perspektīvā veidojot kravu 

staciju un attīstot uzņēmējdarbību šīs 

stacijas tiešā tuvumā. 

● Gadījumā, ja novads tiek iekļauts lielākā 

pašvaldībā: nerēķināšanās ar novada 

attīstības mērķiem un interesēm. 

● Turpmāka iedzīvotāju skaita 

samazināšanās un demogrāfiskās 

slodzes līmeņa pieaugums. 

● Uzņēmējdarbības aktivitātes 

samazināšanās darbinieku trūkuma dēļ. 

● Novada apdzīvoto vietu, tajā skaitā 

Aizputes pilsētas pakāpeniska 

degradācija aizvien mazākā iedzīvotāju 

skaita dēļ. 

 


