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PRIEKŠLIKUMI REĢIONĀLAJAI REFORMAI 

 

 

 

 Izvērtējot esošo situāciju novadā, blakusnovados un kopumā valstī, mūsu 

redzējums pašvaldību reformas kontekstā ir sekojošs:   

 

  

Aizputes novads apvienojas ar Pāvilostas novadu. 

 

 

Šis priekšlikums ir veidots sadarbībā ar abu novadu domes deputātu atbalstu un 

izskatot dažādas iedzīvotāju vēlmes.  

Argumentējam to, ka mazu novadu pievienojot pie liela, pie zināmiem 

nosacījumiem, var panākt regresu ekonomiskās zonas attīstībā un iedzīvotāju 

labklājībā. Mūsu gadījums, t.i. gan Aizputes, gan Pāvilostas novads tieši par to liecina. 

Tāpēc, izskatot visus +/-, viennozīmīgi atbalstam ideju par minēto novadu 

apvienošanos, domājot par mūsu iedzīvotāju labklājību un nākotnes izaugsmi ar mērķi 

piesaistīt jaunus uzņēmējus un gados jaunākus iedzīvotājus. 

 

 

+ Plusi 

 

1. Abu novadu domes deputāti domā līdzīgi. 

2. Pāvilostas novadam trūkst auglīgās zemes, Aizputes novadam jūras zonas. 

3. Attīstītu un uzlabotu situāciju Apriķos, kur pagājušā gada vasarā tika slēgta 

mācību iestāde - pamatskola. 

4. No Pāvilostas īsākais un ātrākais ceļš uz Rīgu, kurš palīdzētu sakārtot 

rietumkrasta sarežģīto sabiedriskā transporta jautājumu. 

5. Kopā veidotu novadu ar iedzīvotājiem virs 10 000. 

6. Vēsturiskais suitu ceļš. 

7. Tebra un Durbe satek Sakā, kopējā upju delta veido abu novadu teritoriju. 



8. Izdotos sakārtot izglītības sistēmu: vienotu, apvienotu skolu sistēmu. 

9. Aizputes novada iedzīvotājiem nodrošinātu pieejamāku atpūtu pie jūras. 

10. Apriķu un Sakas pagastā celtu īpašumu vērtību. 

11. Aizputes novadā atrodas uzņēmumi, kuriem ir liels potenciāls sadarboties ar 

Pāvilostas uzņēmējiem (osta, zivsaimniecība, lopkopība, metālapstrāde). 

12. Abiem novadiem nav lielu kredītu (Pāvilostai nav vispār). 

13. Aizputes virziens varētu būt tuvāks ekotūrismam un guļamrajona funkcijai 

priekš Kuldīgas, Liepājas, savukārt Pāvilostas novads - vasaras tūrisms. 

14. Vienota kultūras programma. Attīstot un reanimējot pirmo PSRS laikā būvēto 

akustisko koncertzāli Kurzemē, veidotu stabilu un konkurētspējīgu kultūras  

piedāvājumu. Vasarā kultūras zonas attīstot mazākos pagastos un Pāvilostā, 

rudens, ziemas un pavasara laikā Aizputē. 

15. Interesējoši sporta jautājumi (potenciāli vienots sporta klubs, t.sk. sporta skola). 

16. Abu novadu attīstības stratēģijā nosprausts virziens - alternatīvās enerģijas 

ieguve: Aizputes novadā daudz mazo HES, savukārt Pāvilostai - vēja 

spēkstacijas. 

17. Neizmantotā Kalvenes dzelzceļa stacija - stratēģiski svarīgs ekonomiskais 

posms, tāpat kā osta, iespēja piesaistīt lielākas investīcijas un attīstīt 

uzņēmējdarbību, nodarbināt novadu iedzīvotājus. 

18. Cīravas lidlauks. Funkcionējošs, liela interese un dalība no Pāvilostas 

iedzīvotāju puses. 

19. Izlīdzinās iedzīvotāju blīvums. 

20. Pāvilostai spēcīga attīstības stratēģija, kas palīdzētu Aizputes novadam izkļūt 

no stagnējošās situācijas. 

21. Veidotos konkurents ekonomiski attīstītajiem novadiem. 

22. Vairāki ļoti veiksmīgi tūrisma ceļi: upju, muzeju un baznīcu ceļi. 

 

 

- Mīnusi 

 

1. Nepieciešamas investīcijas ceļu infrastruktūras sakārtošanai. 

2. Nepieciešamas investīcijas kultūras centra “Kurzeme” pārbūvei. 

3. Nav veikta reforma novada pārvaldē Aizputē (uzsākts process). 

4. Vairāku pašvaldības izpildfunkciju apvienošana prasīs līdzekļus un daļa 

speciālistu zaudēs darba vietas. 

5. Vērgales pagasts dod priekšroku Grobiņai. 

 

 

Sabiedriskais transports Pāvilosta – Aizpute - Rīga 3,5h  



(Pāvilosta – Rīga patreiz 4,5h) 209 km 

 

 
 

 

Novadu centru attālums ir 35 km 

 
 

Asfaltējamais ceļa posms, kurā dzīvo skolas vecuma jaunieši un pašvaldībai 

jānodrošina skolas transports.  18,5km 



 
 

Piedāvājums teritoriālajai reformai ( detalizēta kartes izstrāde pēc NĪ nodaļas 

teritoriālo īpašumu analīzes) 

 
 

 



Esam informēti, ka novadu reforma paredzēta pamatā novadu teritoriju 

sapludināšanā. Neskatoties uz to, lūdzam rast iespēju izskatīt arī šādus trīs 

priekšlikumus, kas pēc teritorijas un iedzīvotāju vēlmēm būtu izvērtējamas: 

 

1. Laidu ceļa posms: saistībā ar ceļa atjaunošanu neizdevīgi turēt trešo pašvaldību 800m 

ceļa posmam. 

2. Ķikuri: tikai 12 km no Aizputes, skolas Aizputē (vidusskola, mūzikas skola, mākslas 

skola u.c. aktivitātes), darbs Aizputē. 

3. Dunalka: pēc skolas slēgšanas daļa audzēkņu pariet uz Dzērves pamatskolu – 

Aizputes novada Cīravas pagasta skolu, kopīgi ceļi un īpašumu saimnieki pamatā no 

Cīravas. 

 

 Ļoti ceram uz veiksmīgu sadarbību novadu reformas jautājumu risināšanā.  

 

 

19.03.2019.    

   Augstāk minēto Aizputes novada deputātu vārdā,  

      ar cieņu, Anita Roga un Pēteris Brīniņš 
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