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Aizputes novada domes izdevums
Aizpute / Aizputes, Cīravas, Kalvenes,
Kazdangas un Lažas pagasts

Jauna drošāka un ērtāka rentgena iekārta
SIA "Vizuālā diagnostika" Aizputes filiālē

Aizputes vidusskola svin dzimšanas
dienu
>>> 5.lpp.

Uzstādīti orientēšanās poligoni
Aizputē un Kazdangā
>>> 9.lpp.
SIA "A.Medical" servisa vadītājs Valdis Kupčs iepazīstina ar jauno rentgena iekārtu Foto: Kristīne Jasaite

22. septembrī svinīgi tika atklāta
jaunā rentgenoloģijas izmeklējumu
iekārta "RIVERA SPV" SIA "Vizuālā
diagnostika" Aizputes filiālē Pils
ielā 3.
RIVERA SPV (ražotājs Primax
International, Itālija) ir kompakta rentgenoloģisko izmeklējumu iekārta, kas nodrošina ērtākus un ātrākus izmeklēju-

mus jebkurai ķermeņa daļai ar vertikālu,
horizontālu un slīpu projekciju palīdzību.
Iekārta ir aprīkota ar četrvirzienu mobilizējošu galda virsmu un pacientu galdu ar maināmu augstumu, kas īpaši atvieglo pacientu pozicionēšanu dažādu
traumu vecāka gadagājuma, pediatrisku un ortopēdisku pacientu gadījumos.
Galda celtspēja ir 300kg. Galda virsma

Jāņa ielā sāk likt dabīgo akmens bruģi

Foto: Kristīne Jasaite

ir veidota no materiāla, ar kura palīdzību
iespējams mazināt jonizējošā starojuma
devu, tādējādi arī pacients tiek apstarots
ar mazāku jonizējošo jeb rentgena starojumu.
Ar šo iekārtu iespējams veikt krūšu
kurvja, mugurkaula, visas skeleta sistēmas, vēderdobuma, uroloģiskus, rentgenoloģiskus izmeklējumus.

Aizputes šāvēji trāpa mērķī
Jāņa ielu atjauno kā vēsturiskā
centra ieliņu, kur darbi noris jau no
jūlija. Ir sagatavots ceļa pamats, un
šobrīd ielas sākums tiek noklāts ar
dabīgo laukakmens bruģi un ietves
ar flīzēm. Ir uzstādīti ietves apgaismojuma tīkla pamati apgaismojuma
stabiem, demontēta novecojusī pieguļošā skvēra ietve, sagatavota pamatne jaunajai gājēju ietvei, neaizskarot Eiropas dižskabarža saknes, lai
netraumētu dižkoku.
Būvdarbus veic SIA “A-Land”.
Projekta kopējās izmaksas 140
137,67 EUR.
Projekta finansē Aizputes novada
dome.
Realizēšanas laiks: 2020.gada jūlijs2020.gada novembris.

>>> 11.lpp.

Kross Kazdangā pulcē kuplu
skrējēju skaitu
>>> 12.lpp.
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Ārkārtas domes sēde
9.septembrī

Lēma par nekustamo īpašumu jautājumiem.
Apstiprināja
Kazdangas
muzeja
Darbības un attīstības stratēģiju 2021.
– 2025.gadam, Kazdangas muzeja
Komunikācijas politiku 2021.- 2025.gadam, Kazdangas muzeja Krājuma darba
politiku 2021. – 2025.gadam, Kazdangas
muzeja Pētniecības darba politiku 2021.
– 2025.gadam.
Nolēma novirzīt 632 EUR no pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem Aizputes
novada kultūras pasākuma "Aizputes
novada ģimeņu svētki "Mēs saviem bērniem"" (projekta Nr.816) kā līdzfinansējumu Sabiedrības integrācijas fonda projektam "Aizputes novada Ģimeņu diena"
(projekta Nr.8161) papildus finansēšanai.

Domes sēde
30.septembrī

Lēma par dzīvokļu un nekustamo īpašumu jautājumiem.
Nolēma apstiprināt izsoles rezultātu
par nekustamā īpašuma daļu, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā,
Atmodas ielā 1 par mēneša nomas maksu 64 EUR, nosakot nomas līguma darbības termiņu – 10 gadi.
Nolēma apstiprināt izsoles rezultātu
un atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.49,
Raiņa bulvārī 5, Aizputē, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.49 54,6 m2 platībā un
18/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala par 2 930 EUR.
Nolēma apstiprināt izsoles rezultātu un atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.6,
Raiņa bulvārī 13, Aizputē, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.6 58,7 m2 platībā un
20/100 kopīpašuma domājamām daļām
no dzīvojamās mājas un zemes gabala
par 6 220 EUR.
Nolēma noteikt ar 2020.gada 1.septembri pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamo viena audzēkņa izmaksas mēnesī saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2016.
gada 28.jūnija noteikumu Nr.418
"Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem" un likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta "g" apakšpunktā noteikto.
Apstiprināja Aizputes novada domes
saistošos noteikumus Nr.18 "Kārtība,
kādā Aizputes novada domes sedz privātās pirmsskolas izglītības programmas izmaksas".
Nolēma apmaksāt mācību maksu
biedrības "Kuldīgas mantojums" privātajā pirmsskolas izglītības iestādē "Mazo
bērnu skolas" izglītojamajam, kura ir
deklarēta un faktiski dzīvo Aizputes novadā no 01.09.2020. – 31.08.2021.
Nolēma apmaksāt mācību maksu pilnā
apmērā Kuldīgas Kristīgajā pamatskolā,
izglītojamajiem, kuri deklarēti un faktiski
dzīvo Aizputes novadā, 125 EUR apmērā mēnesī par vienu izglītojamo.
Nolēma noteikt Aizputes vidusskolas
10. -12. klašu klātienes izglītojamajiem
brīvpusdienas no 2020.gada 5.oktobra.
Apstiprināja Aizputes novada domes

DOMES ZIŅAS

2020.gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.20 Grozījumi 2012.gada
27.septembra saistošajos noteikumos
Nr.10 “Izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumi Aizputes novada izglītības
iestādēs".

ielā 71, Aizputē, Aizputes novadā, pašvaldības īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu" un
SIA "Aizputes nami" noslēgt jaunu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu
ar katru dzīvokļa īpašnieku vai īrnieku.

Apstiprināja izglītības iestāžu vadītāju amatu slodzes un algas 2020./2021.
mācību gadam ar 2020.gada 1.septembri.

Nolēma Aizputes vidusskolas amatu sarakstā mainīt ar 2020.gada 1.septembri amata nosaukumu amata vietai
"Virtuves DARBINIEKS", 2,75 amata likmes profesiju klasifikatora kods – 9412
02, 13 saime I līmenis, 1.mēnešalgas
grupa, uz amata nosaukumu "PAVĀRA
PALĪGS", 2,75 amata likmes, profesiju
klasifikatora kods – 9412 01, 13 saime
IIA līmenis, 2.mēnešalgas grupa un mainīt ar 2020.gada 01.septembri amata
nosaukumu amata vietai "SĒTNIEKS",
1,0 amata likmes profesiju klasifikatora kods – 9613 01, 13 saime I līmenis,
1.mēnešalgas grupa, uz amata nosaukumu "Labiekārtošanas STRĀDNIEKS",
1,0 amata likme, profesiju klasifikatora
kods – 9214 03, 13 saime IIA līmenis,
2.mēnešalgas grupa.

Nolēma izveidot amata vienību "izglītības metodiķis" Aizputes novada
domes Izglītības nodaļā ar 2020.gada
1.oktobri.
Lēma ar 2020.gada 1.oktobri nodot
apsaimniekošanā Aizputes vidusskolai
bijušās “Rūķīšu namiņa” telpas ar kopējo platību 36,8m2 Ziedu ielā 7, Aizputē,
Aizputes novadā.
Nolēma segt SIA “Aizputes nami”
Aizputes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas par summu 304,94 EUR.
Apstiprināja 2020. gada faktiskos izdevumus Padures pamatskolas ēdināšanas blokā dienas ēdināšanas izmaksas 1,80 EUR.
Nolēma piešķirt papildus finansējumu
361 EUR apmērā Cīravas pirmsskolas
izglītības iestādei “Pīlādzītis” žoga izbūves pabeigšanai.
Nolēma atļaut veikt cenu aptauju stāvlaukuma izbūvei Skolas ielā 1, Aizputē
pie muzeja ēkas gala ieejas un nepieciešamos līdzekļus piešķirt oktobra mēnesī
pēc summas precizēšanas.
Lēma atļaut veikt cenu aptauju tehniskā projekta izstrādei "Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Pavasara ielā, Aizputē"
un oktobra mēnesī piešķirt nepieciešamos finanšu līdzekļus tehniskā projekta
izstrādei pēc summas precizēšanas.
Lēma atļaut veikt cenu aptauju
Aizputes veselības un sociālā aprūpes
centra oftalmologa kabineta nepieciešamās aparatūras iegādei un oktobra
mēnesī piešķirt nepieciešamos finanšu
līdzekļus oftalmoloģijas kabineta aparatūras iegādei pēc summas precizēšanas.
Nolēma ar 2020.gada 1.oktobri piešķirt Jurim Moisejam pabalstu atbilstoši
Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 151.
panta noteikumiem, no pabalsta summas ieturot normatīvos aktos noteiktos
nodokļus.
Apstiprināja vienotu kārtību, kādā visas Aizputes novada domes iestādes un
struktūrvienības uzskaita un noraksta
reprezentācijas un pasākumu izdevumus. Nolēma atcelt Aizputes novada
domes 2009.gada 26.augusta lēmumu
Nr. 123, protokols Nr.8, pirmā punkta
daļu - par ēkas Atmodas ielā 17 nodošanu apsaimniekošanā SIA "Aizputes
nami" un ar 2020.gada 1.oktobri nodot
ēkas Atmodas ielā 17, Aizputē, Aizputes
novadā, apsaimniekošanas tiesības
Aizputes veselības un sociālās aprūpes
centram.

Nolēma likvidēt ar 2020.gada 30.septembri Aizputes pagasta pamatskolā
(valdības funkcionālās kategorijas kods
09.219), amata vietu "Autobusa vadītājs", 1,0 amata likme, profesiju klasifikatora kods 8331 01, 41.saime, III līmenis,
7.mēnešalgu grupa un palielināt amata
likmi ar 2020.gada 01.oktobri Aizputes
pagasta pārvaldes (valdības funkcionālās kategorijas kods 04.510) amata
vietai "Autobusa vadītājs" no 1,0 amata likmes uz 2,0 amata likmēm, profesiju
klasifikatora kods 8331 01, 41.saime, III
līmenis, 7.mēnešalgu grupa.
Lēma atbalstīt Aizputes pilsētas bibliotēkas lasīšanas veicināšanas konkursu "Lasošākā ģimene Aizputes novadā
2020/2021" nolikumu, kurā Aizputes
novada ģimenes sacenšas par Aizputes
novada bibliotēkās izlasīto grāmatu
skaitu.
Apstiprināja Aizputes novada kultūras
iestāžu amatiermākslas kolektīvu, interešu pulciņu darbības un finansēšanas
nolikumu.
Apstiprināja Aizputes Mākslas skolas
nolikumu.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Smilšu ielā 10, Aizpute, Aizputes novads, īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu:
1. ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 289,35 EUR;
2. kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 567,30 EUR.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Saules iela 7 un 7A, Aizputē, Aizputes
novadā, LV-3456, īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu:

Nolēma pieņemt no fiziskas personas Aizputes novada domes īpašumā
bez atlīdzības (dāvinājumā) nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 5-6, Aizputē,
Aizputes novadā.

1. ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 300,00 EUR;

Lēma atcelt Aizputes novada domes
2019.gada 27.novembra lēmumu Nr.
721 "Par dzīvojamās mājas Kalvenes

2. kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslē-

guma vietai nekustamajā
– 738,60 EUR.

īpašumā

Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Pļavu ielā 8, Aizputē, Aizputes novadā,
LV-3456, īpašniekam papildus pašvaldības līdzfinansējumu par kanalizācijas
trases izbūvi no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz
kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 222 EUR.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Ceriņu ielā 21, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu par kanalizācijas trases
izbūvi no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 754 EUR.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Raiņa bulvārī 12, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniekam pašvaldības
līdzfinansējumu par:
1. ūdensvada trases izbūvi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 138,15 EUR;
2. kanalizācijas trases izbūvi no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 800
EUR.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Zingberga ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā, īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu par:
1. ūdensvada trases izbūvi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 217,20 EUR;
2. kanalizācijas trases izbūvi no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 766,20 EUR.
Nolēma lauzt ar 2020.gada 31.augustu telpu nomas līgumu par telpu nomu
Avotu ielā 2, Aizputē.
Lēma noslēgt Sadarbības līgumu starp Aizputes novada pašvaldību un Labklājības ministriju par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātē "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana" un Aizputes novada
pašvaldībai nodrošināt līdzfinansējumu
2020.gadā 5 307 EUR, 2021.gadā 7
460 EUR, 2022.gadā 6 217 EUR saskaņā ar pilotprojekta "Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās" aktivitātes
"Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana" nosacījumiem. Projekta kopējais finansējums 45 210 EUR.
Lēma izveidot ar 2020.gada 1.oktobri uz Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" aktivitātē "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana" īstenošanas laiku līdz 2022.
gada 2.novembrim Aizputes novada sociālajā dienestā (valdības funkcionālās
kategorijas kods 10.910), amata vietu
“Sociālais MENTORS”, 2,0 amata likmes, profesiju klasifikatora kods 5162
04, 39.saime, IIA līmenis, 8.mēnešalgu
grupa.

DOMES ZIŅAS
Izsoles
Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei
piederošas nedzīvojamās telpas Lažas iela 1-1, Aizpute, platība 74,30 m2, kas
sastāv no nedzīvojamas telpas Nr.1 un 7430/24470 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0097 001 līdz 6405 007 0097
003, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0097.
Izsoles sākumcena: 2720 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē, Atmodas ielā
22, Aizputē, 2020.gada 17.novembrī
plkst.9.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16.novembrim
plkst.16.00 jāiesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments e-pastā dome@aizpute.
lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes
kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr.
LV90000031743, norēķinu konts LV62
UNLA 0012000130425, AS "SEB Banka",
kods UNLALV2X, norādot "Lažas iela 1-1,
izsole".
Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.17 Cepļa ielā 1, Aizputē, Aizputes
novadā.
Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.17 ar kadastra numuru 6405 900
0876, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, Cepļa ielā 1 un reģistrēts
Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.179-17 ar kopējo platību 55.8 m2
un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 18/1000 domājamo daļu no būves, kadastra
apzīmējums 6405 004 0021 001, un zemes, kadastra apzīmējums 6405 004 0021.
Izsoles sākumcena: 7050,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes
novada domes sēžu zālē, Atmodas ielā 22,
Aizputē, 2020.gada 17.novembrī plkst.10.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2020.gada 16.novembrim plkst.16.00 jāiesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes
novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments epastā dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda
10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr.
LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA
0012000130425, AS "SEB Banka", kods
UNLALV2X, norādot "Cepļa 1-17, izsole".
Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.70 Saules ielā 5, Aizputē, Aizputes
novadā.
Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.70 ar kadastra numuru 6405 900
0877, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, Saules ielā 5 un reģistrēts
Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.288-70 ar kopējo platību 54.4
m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 14/1000 domājamo daļu no būves,
kadastra apzīmējums 6405 004 0022 001, un zemes, kadastra apzīmējums 6405
004 0022. Izsoles sākumcena 6950,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks
Aizputes novada domes sēžu zālē Atmodas
ielā 22, Aizputē, 2020.gada 17.novembrī
plkst.10.30.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2020.gada 16.novembrim plkst.16.00 jāiesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes
novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts dokuments e-pastā dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda
10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr.
LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA
0012000130425, AS "SEB Banka", kods
UNLALV2X, norādot "Saules 5-70, izsole".
Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.

Nr. 124 | 2020. gada 5. oktobris

3

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6405 010 0145, kas atrodas
Aizputes novadā, Aizputē, Kalvenes ielā 40 un sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 1245 m2 un apbūves - dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6405 010
0145 001) ar kopējo platību 238.4 m2.
Izsoles sākumcena: 5300 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē Atmodas ielā 22,
Aizputē, 2020.gada 17.novembrī plkst.9.30.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 16.novembrim plkst.16.00
jāiesniedz brīvas formas pieteikums
Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektronisks dokuments e-pastā
dome@aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma
nauda 10% apmērā jāiemaksā Aizputes
novada domes kontā: Aizputes novada
dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu
konts LV62 UNLA 0012000130425, AS
"SEB Banka", kods UNLALV2X, norādot
"Kalvenes 40, izsole".

Aizputes novada dome rīko rakstisku nomas tiesību izsoli Aizputes novada
domei piederošajam nekustamajam īpašumam Brīvzemnieka bulvārī 2, Aizputē,
Aizputes novadā, ar kadastra Nr. 6405 007 0087, kas sastāv no 1728 m2 liela
zemes gabala, uz kura atrodas divas ēkas.
Izsoles mērķis - objekta iznomāšana par iespējami augstāku nosacīto mēneša nomas maksu. Izsoles sākuma cena (iznomājamā objekta nosacītā ikmēneša nomas
maksa) ir 60 EUR mēnesī. Pretendenti slēgtā aploksnē iesniedz brīvas formas rakstisku piedāvājumu, kurā norāda fiziskas personas datus vai juridiskas personas rekvizītus un piedāvāto nomas maksu mēnesī. Piedāvātā cena ir augstāka par iznomājamā objekta nosacīto mēneša nomas
maksu. Uz rakstiskā piedāvājuma jānorāda "Rakstiskā izsole Brīvzemnieka bulvāris 2, Aizpute".
Mēneša nomas maksa tiek aplikta ar
pievienotās vērtības nodokli.
Izsole notiek, rakstiski iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti Aizputes novada domē
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā, domes sēžu zālē 2020.gada 17.novembrī plkst.11.00.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 4,05 ha platībā nekustamā īpašuma "Salmiņi" zemes
vienībā ar kadastra Nr. 6448 008 0020.
Izsole notiks 2020. gada 13.oktobrī plkst.10.00 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 4,05 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras
lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 220 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 10 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada
12.oktobrim plkst.15.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē
vai nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu e-pastā dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 2,11 ha platībā nekustamā īpašuma "Ābeles", Kalvenes
pag., kadastra Nr.6466 005 0282, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466
005 0282.
Izsole notiks 2020. gada 13.oktobrī plkst.10.00 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 2,11 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras
lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 55 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 10 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada
12.oktobrim plkst.15.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē
vai nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu e-pastā dome@aizpute.lv.
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Par pieejamo atbalstu projekta
"Kurzeme visiem" ietvaros
Pasākums "Deinstituciona
lizācija" ar ERAF atbalstu projekta ietvaros ir ievērojami
papildināts materiāltehniskais
nodrošinājums un labiekārtotas telpas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai Daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā.
Valdība ir apstiprinājusi grozījumus 2015.gada 16.jūnija
noteikumos Nr. 313 "Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai
videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija"

īstenošanas noteikumi".
Šie grozījumi paredz bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
(FT) palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reižu skaitu no 40 līdz 100
reizēm.
Bērnu ar FT likumiskajiem
pārstāvjiem ir tiesības saņemt
20 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas reizes
par katru bērnu ar FT.
Projekta ietvaros gan bērniem ar FT, gan personām ar
garīga rakstura traucējumiem
(GRT) ir iespēja saņemt "atelpas brīža" pakalpojumu.
Pakalpojumi, pirmām kārtām, tiks nodrošināti projektā
"Kurzeme visiem" izvērtētajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem, un

DOMES ZIŅAS

personām ar GRT saskaņā ar
individuālajām vajadzībām atbilstošu sastādīto Atbalsta plānu.
Aicinu izvērtēto bērnu vecākus interesēties Aizputes
novada Sociālajā dienestā
par iespējām turpināt pakalpojumu saņemšanu (sociālā darbiniece Ilze Ošeniece,
mob.t.26596532). Par konkrētiem pakalpojumiem, laikiem un grafikiem interesēties pie Daudzfunkcionālā
sociālo
pakalpojumu
centra vadītājas Ingas Zērandes,
mob.t.26449354.
Projekta beigu termiņš 2023.gada 31. decembris.
(Informē
Mairīte
Alfuse,
Sociālā
dienesta
vadītājamob.26450584)

Aicina saņemt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus
Daudzfunkcionālajā
pakalpojumu centrā Aizputē

Logopēda telpa Foto: Inga Zērande

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Pasta ielā
2, Aizputē ir iekārtotas četras telpas bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem. Telpas ir iekārtotas projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/006
"Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu attīstībai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Aizputes novadā" ietvaros.
Tika papildināts materiāltehniskais nodrošinājums fizioterapijas,
mūzikas terapijas un logopēdijas telpām. No jauna tika iekārtota
sensorā telpa. Šī ir jauna iespēja Aizputes novada bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem. Telpa radīta, lai piepildītu cilvēka
iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām, telpa, kurā ir
multi sajūtu kokteilis (redzes, dzirdes, taustes, smaržas u.c.) rosina
vienreizēju cilvēka uztveres un maņu reakciju un harmoniju.
Tiek aicināti vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, interesēties par iespējām saņemt pakalpojumus Daudzfunkcionālajā
sociālo pakalpojumu centrā Pasta ielā 2, Aizputē pie centra vadītājas Ingas Zērandes vai pa tālr. 26449354

Sensorā telpa Foto: Inga Zērande

Beidz pastāvēt lauku atbalsta
konsultanta vieta Aizputē

"Piecpadsmit gadi – tieši tik
ilgs laiks aizritējis, kopš strā-

dāju par lauku attīstības konsultanti. Manas darbības pamatā bija informēt, apmācīt,
skaidrot, palīdzēt un atgādināt klientiem par visu svarīgo, jaunāko lauksaimniecības
nozarē, lai klienti pieļautu pēc
iespējas mazāk kļūdu, iesniedzot pieteikumus, iesniegumus, atskaites un maksājumus dažādās valsts iestādēs.
Ikdienas darbā aizvien lielāku lomu iegūst mūsdienīgās
tehnoloģijas. Attīstījušās
ir
valsts dienestu informācijas
sistēmas, kurās visu nepieciešamo informācija klients ievada pats. Šobrīd ikvienam ir
jāpieņem jauni izaicinājumi,
saimniekošanā jāstrādā ar jaunām tehnoloģijām un zināša-

Aizputes pilsētas sabiedriskā pirts ar šī
gada 10.septembri atsāk darbu!

nām un iemaņām, un, neskatoties uz saimniecības lielumu,
ir jābūt atvērtam visam jaunajam.
Ar 1. oktobri Aizputes novada domes 4. kabinetā tiek
pārtraukta klientu pieņemšana
pie lauku attīstības konsultanta, t. 20044580, e-pasts daiga.etrauska@llkc.lv tiek slēgts.
Jautājumu, informācijas, problēmsituācijas gadījumā sazināties ar attiecīgo valsts iestādi.
Paldies ikvienam klientam
par sadarbību, pieredzi un iespēju strādāt kopā, iepazīt
saimniecības, redzēt tās izaugam, attīstot par modernām
saimniecībām."
(Daiga Petrauska, lauku attīstības konsultante.)

Lai gan publiskā pirts atkal būs pieejama klientiem, tomēr tās
darbībā noteikti ierobežojumi. Turpmāk pirts telpās vienlaikus
varēs atrasties 8 apmeklētāji, savukārt pirts apmeklējuma laiks
vienai personai noteikts līdz 2 stundām.
Pirts apmeklējums notiek pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa
tālr. 26061618.
Publiskās pirts klientiem pie tās ieejas būs pieejamas roku
dezinfekcijas līdzeklis. Aicinām klientus būt atbildīgiem, ievērot
prasības un nedrūzmēties pirts telpās! Šādi noteikumi ieviesti, lai
nodrošinātu drošības prasības Covid-19 ierobežošanai.
Pirts darbosies ierastajā grafikā:
dāmām - ceturtdienās 14:00-21:00 (pēc iepriekšēja pieraksta),
kungiem - piektdienās 14:00-22:00 (pēc iepriekšēja pieraksta).
Maksa par pakalpojumiem paliek nemainīga:
• Vannas un/vai dušas izmantošana 1h – 4,00 EUR/ 1,00 EUR*
• Pirts izmantošana 1 apmeklējums - 4,00 EUR /1,00 EUR*
• Veļas mazgāšana (6kg) – 3,56 EUR
*trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), kā arī
pensionāriem, kuriem pensija ir zemāka par 260 EUR.
SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS"

IZGLĪTĪBA
Apbalvojumi Skolotāju dienā
Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere ir apbalvota ar Latvijas Nacionālā
kultūras centra Goda rakstu par
kvalitatīvu Aizputes Mūzikas
skolas vadību, regulāri nodrošinot augstus audzēkņu sasniegumus valsts mēroga konkursos.
Ar Aizputes novada domes
PATEICĪBU apbalvoti:
Māteru Jura Kazdangas pamatskola – par aktīvu dalību ar
izglītību saistītos projektos, par
iegūto zināšanu nodošanu novada pedagogiem un EKO skolas nosaukuma un Zaļā karoga
iegūšanu.
Ilga Bloka – Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādes "Ezītis"
vadītāja - par kvalitatīvu izglītības procesa nodrošināšanu vadītajā iestādē.
Žanis Bogdans – Kalvenes pamatskolas skolotājs - par apzinīgu pedagoģisko darbu Kalvenes
pamatskolas skolēnu personības
attīstībā.
Liene Bērziņa – Dzērves pamatskolas skolotāja - par ieguldīto darbu skolēnu mācīšanā un
audzināšanā.
Iveta Laumane – Cīravas
pirmsskolas izglītības iestādes
"Pīlādzītis" vadītāja - par kvalitatīvu izglītības procesa nodrošināšanu vadītajā iestādē.
Anita Odiņa – Padures pamat-

skolas direktora vietniece izglītības jomā - par ilggadējo darbu
speciālajā izglītībā.
Baiba Petrēvica – Kazdangas
pirmsskolas izglītības iestādes
"Ezītis" pirmsskolas izglītības
skolotāja - par radošu pieeju
pirmsskolas izglītības programmas satura un kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanu
iestādē un bērnu aktīvu iesaistīšanu projektos un pasākumos.
Elīna Reimane – Kazdangas
pirmsskolas izglītības iestādes
"Ezītis" pirmsskolas izglītības
skolotāja - par radošu pieeju
pirmsskolas izglītības programmas satura un kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanu
iestādē un bērnu aktīvu iesaistīšanu projektos un pasākumos.
Vineta Snipke – Skolēnu jaunrades centra pulciņa vadītāja par atbildīgu, radošu, profesionālu darbu interešu izglītībā.
Lienīte Vēvere – Aizputes vidusskolas skolotāja - par kvalitatīvu un radošu pieeju mūzikas
mācīšanā.
Ilze Zorgenberga – Aizputes
pagasta pamatskolas skolotāja
- par prasmi ieinteresēt skolēnus
mācāmajā priekšmetā.
Agrita
Zundovska
–
Kazdangas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā
- par mērķtiecīgu ieguldījumu

vispārējās izglītības mācību satura ieviešanā, skolas darba organizēšanā un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidē.
Liene Druskina – Dzērves pamatskolas pavāre - par atbildīgu
un apzinīgu darbu, veicot savus
amatu pienākumus ikdienā.
Solvita Lihačova – pirmsskolas
izglītības iestādes "Pasaciņa"
skolotājas palīdze - par atbildīgu
un aktīvu līdzdarbošanos bērnu
audzināšanā un izglītošanā.
Gunta Paupere - pirmsskolas
izglītības iestādes “Pasaciņa”
šefpavāre - par iesaistīšanos
un radošu pieeju jaunā mācību
satura ieviešanā un īstenošanā
pirmsskolas izglītības iestādē
"Pasaciņa".
Agrita Volkoviča – Kazdangas
pirmsskolas izglītības iestādes
"Ezītis" pavāre - par atbildīgi un
kvalitatīvi paveiktu darbu, aktīvu
līdzdalību bērnu izglītošanā un
iestādes pasākumos.
Apbalvojumu "Lieliskākais audzinātājs" saņem
Sandra Balode – Māteru Jura
Kazdangas pamatskolas klases
audzinātāja,
Antra Golubova – Aizputes vidusskolas klases audzinātāja,
Kristīne Rozentāle – Dzērves
pamatskolas klases audzinātāja,
Ilze Spīre – Aizputes vidusskolas klases audzinātāja.

Aizputes vidusskolas skolēni iesaistās
Dzejas dienu aktivitātēs
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Pasmaidi pasaulei!
Pasaule ir milzīga,
Noteikti atradīsies kāds,
Kurš būs laimīgs
Saņemt jūsu skatienu un smaidu.
Pasmaidi kolēģim, pasmaidi svešiniekam un ar platu smaidu
sasveicinies ar saviem mīļajiem! Izturību, veselību un darba prieku visiem skolu kolektīviem Skolotāju dienā!
Izglītības nodaļas vadītāja Elita Malovka

Aizputes vidusskola svin
99.dzimšanas dienu

Tāpat kā katru gadu,
Rudens skolas zvanu iezvana.
Viss gandrīz tāpat…
Dienas steidz nomainīt gadus,
Un vārdi iekrīt ziedu jūrāVārdi - tie labākie, kas laimi vēl…
Tie māca mums laimei noticēt,
Tie māca noticēt sapnim savam,
Vārdi, kas māca saprast un novērtēt,
Kas mums ir dots…
Visu nedēļu, sākot no 14.septembra, Aizputes vidusskolas skolēni posās un rosījās skolas 99. dzimšanas dienai.
Skolas priekšā tika iekārtota skaista ziedu josla. Katras klases
skolēni un 6-gadnieki nesa un lika ziedus, tos kārtojot gan pa krāsu
toņiem, gan veidojot interesantus ziedu rakstus. Dažādu veidu rudens ziedu krāsas un nokrāsas bija skatāmas skolas priekšā vēl labu
brīdi pēc svētku nedēļas.
Ne tikai 15.septembrī, bet arī citās dienās svētku nedēļā skolā
smaržoja pēc cepumu kūkām, kēksiņiem un citiem gardumiem, ko
skolēni kopā ar klašu audzinātājām un citiem pedagogiem pagatavoja savās klasēs vai grupiņās.
Tika izrotāti arī skolas gaiteņi un klašu durvis, veidotas zīmējumu
un darbu izstādes, rakstīti dzejoļi un vēlējumi skolai, kā arī skolēniem tika piedāvāts ieklausīties vēstures un atmiņu stāstos. Katram
bija iespēja nostiprināt piederību savai skolai!
(Aizputes vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā
Ilze Jonase)

Aizputes vidusskolas skolēniem Dzejas dienu ietvaros
bija iespēja iesaistīties Dzejas
dienu aktivitātēs, gan piedaloties literatūras stundās, gan
apmeklējot lasītavu, gan ciemojoties
pilsētas bibliotēkā
vai citādi radoši strādājot šajā
mēnesī.
8.septembrī skolas lasītavā
bija tikšanās ar Sandru Priedolu.
Sandra stāstīja savu pieredzi,
kas viņai ir dzeja un kā viņa to
rada. Sandra bija sagatavojusi
aktivitātes - bija dzejoļu sakārtošana un dzejoļu rakstīšana.

Sandra ir aizputniece, pēc
profesijas deju skolotāja, un
brīvprātīgi kalpo biedrībā "Roku
rokā". Sandra raksta dzeju brīvajā laikā, bet sevi par dzejnieci
nesauc. Viņa tādā veidā izliek
uz papīra savas domas un izjūtas. Viņa pastāstīja par dzīvi
ar bērnu ar īpašām vajadzībām.
Saruna bija nopietna, dziļa un
iedvesmojoša. Sandra atstāj aiz
sevis pozitīva cilvēka tēlu, kas
visā saskata tikai labo.
Savukārt 22.septembrī skolā
viesojās dzejniece no Talsiem Maija Laukmane. Dzejniece stās-

tīja dažādus interesantus atgadījumus, izskaidroja dažu lībiešu
vārdu nozīmi un lasīja savus
dzejoļus. Drosmīgākajiem skolēniem tika dota iespēja uzstāties
publikas priekšā. Dzejniece bija
sagatavojusi arī dialogu spēles,
kas saistītas ar dzeju.
Šīs sarunas lika saprast, ka
jebkurš var sarakstīt dzejoli, ja
izliek savas izjūtas uz lapas.
Viss ir atkarīgs no gribasspēka.
Nevajag kautrēties, bet runāt, jo
visi ir cilvēki, kas tevi sapratīs.
(Aizputes vidusskolas 9.a klases skolēni)

Pateicība skolotājiem Skolotāju dienā

Rudens ir īpašs laiks Skolotājiem! 1.septembris – pirmā skolas
diena, mācību gada sākums, oktobra pirmā sestdiena - Skolotāju
diena. Diena, kad atceramies savus Skolotājus un vēlamies viņus
iepriecināt, kā arī pateikt PALDIES skolotājiem, kas mūs mācījuši, audzinājuši, veidojuši un ietekmējuši.
Kazdangas muzeja kolektīvs šajā reizē ar avīzes starpniecību
vēl skaistu un jaukām atmiņām bagātu Skolotāju dienu visiem
Skolotājiem!
Lai šajā dienā izdodas izgaršot rudenīgos svētkus smaidīgā ābolā!
Lai izjūtam dabas dāvinājumu un iespēju ienirt krāšņo lapu dejā!
Lai katrs zieds pauž prieku, uzmundrinājumu un mīlestību!
Lai kastaņa šķelmīgais smaids vienmēr pa rokai vai kabatā!
Un vēl – sajust cerību, kas dod spēku!
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Skolēnu jaunrades centrā atsākuši
darboties interešu izglītības pulciņi

Ar septembra mēnesi Skolēnu jaunrades centrā sācies jaunais mācību gads, daudzveidīgi pulciņi atsākuši savu darbību, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus.
Aicinām bērnus un jauniešus iepazīt un darboties savām interesēm, talantam atbilstošu pulciņu. Vēlam, lai katrs skolēns brīvo laiku lietderīgi pavadītu Jaunrades centrā!
N.p.k.

Pulciņa nosaukums

Vadītājs

Nodarbību laiki

Norises vieta

1.

Papīra
plastika

Ilze Spīre

Ceturtdiena 16:00 – SJC
17:25

2.

Zīda
apgleznošana

Ilze Spīre

Ceturtdiena 17:35 – SJC
19:00

3.

Stikla
apgleznošana

Ilze Spīre

Piektdiena 16:00 –
17:25

SJC

4.

Floristika

Ilze Spīre

Piektdiena 17:35 –
19:00

SJC

5.

Mīksto rotaļlietu
izgatavošana

Ilze Spīre

Pirmdiena, trešdiena 14:00 – 15:20

SJC

6.

Radošie
rokdarbi

Agita Bergmane Otrdiena 14:00 –
16:50 Pirmdiena,
trešdiena 15:30 –
17:30

SJC

7.

Rotu izgatavošana

Laila Luzere

Otrdiena 16:00 –
17:35 Ceturtdiena
15:00 – 17:40

SJC

8.

Kokapstrāde

Ģirts Brumsons

Pirmdiena, trešdiena 16:00 - 18:10

SJC

9.

Modelisms

Ģirts Brumsons

Pirmdiena, trešdiena 18:20 - 19:40

Aiga Bensone
Pirmdiena, CeturtBaiba Boļšakova diena 16:10 – 17:00
(6 gadn.) 17:10 –
18:00 (5 gadn.)

Aizputes
vidusskola 42.kab.
(spoguļzāle)

11. Tautas deju
kolektīvs

Baiba Boļšakova Pirmdiena, trešdiInta Rudzīte
ena 14:00 – 15:30
(1.klases) Piektdiena 14:00 – 16:10
(2.-4.kl.)

Aizputes
vidusskola 42.kab.
(spoguļzāle)

12. Jaunie satiksmes
dalībnieki

Rihards Frīdenbergs

Ceturtdiena 16:30
– 19:20 Piektdiena
18:00 – 19:30

SJC

13. Bērnu un jauniešus
Ināra Zālīte
klubiņš “Tu esi mans
draugs”

Piektdiena 18:20 –
19:45

SJC

14. Vokāli-akustiski
Vineta Snipke
instrumentālais ansamblis “Vēl-reiz”

Otrdiena, piektdiena
14:30 – 16:00

15. Teātra pulciņš
“Vāverēni”

Piektdiena 14:30 –
16:00

Aizputes
vidusskola
24.kab.

Pirmdiena 11:00 –
11:40

Kazdangas PII
“Ezītis”

Pirmdiena, trešdiena 11:50 – 12:30

Kazdangas PII
“Ezītis”

Pirmdiena 11:00 –
11:40

Kazdangas PII
“Ezītis”

Trešdiena 14:55 –
16:15

Padures
pamatskola

16. Bērnu vokālais
ansamblis
17. Tautas deju kolektīvs
(5-6 gadn.)

Ginta Jasinska

18. Ritmika (3 -4 gadn.)
19. Aušana

Anna Dimzēna

Līdz ar jaunā mācību gada sākumu ir atsācies arī darbs programmā "Latvijas skolas soma". Šajā mācību gadā vairāki pasākumi programmas ietvaros tiks organizēti
uz vietas skolā, ņemot vērā valstī noteiktās sanitāri epidemioloģisko situāciju. Un tikai
atsevišķi pasākumi notiks, izbraucot ārpus izglītības iestādes.
21.septembrī 4.klašu skolēni noskatījās koncertprogrammu Liepājā "Virtuves rēvija". Skolēni ar interesi vēroja, kā atdzīvojas virtuves priekšmeti: Kastrolīte un Vāciņš,
Slotas kāts un Trauklupatiņa, Putotājs un Dakšiņa – visi, kas ir virtuvē, sāk dziedāt, dejot un spēlēt. Bet izrādās, ka arī virtuves priekšmetiem jāizdzīvo gluži tādas pat kaislības kā cilvēkiem - spēles un rotaļas, draudzība un strīdi, mīlestība un greizsirdība.
Vecāko klašu skolēni 25.septembrī noskatījās Liepājas teātra izrādi "Nākamgad tai
pašā laikā", kas ir savdabīgs mīlestības stāsts par diviem cilvēkiem.
30. septembrī Aizputes vidusskolā viesojās stāstniece Līga Reitere, lai pašiem mazākajiem mūsu skolas skolēniem stāstītu par valodas bagātību un ievingrinātu roku
glītrakstīšanā.
Programmā "Latvijas skolas soma" iekļautie izglītojošie pasākumi ļauj dažāda vecuma skolēniem vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt pasākumus, kas
saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju
mākslas un kultūras norises.
(Vineta Bardanovska, Aizputes vidusskolas programmas "Latvijas skolas soma"
koordinatore)

Kalvenes pamatskola aktīvi
uzsāk jauno mācību gadu

SJC

10. Tautas deju
kolektīvs

Juta Priedniece

Programma "Latvijas skolas soma"
Aizputes vidusskolā

Foto: Inta Rudaka

Aizputes
vidusskola
40.kab.

Kalvenes pamatskolā septembrī notika vairāki programmas "Skolas soma" pasākumi. 1.-4.klašu skolēni apmeklēja Liepājas Leļļu teātri, lai noskatītos izrādi " Ilgonis
un Vis (visums)".
4.-9.klašu skolēniem bija iespēja vērot Rīgas viesu priekšnesumu - mūsdienu deju
izrādi "3D Visgribis", kam sekoja praktiskā darbošanās deju meistarklasēs, sajūsminot teju ikvienu dalībnieku. Pasākumu organizēja skolotāja S. Kārkliņa.
Septembrī kā ik gadu tiek rīkota Lielā talka. Šogad skanēja aicinājums katram stādīt savu "laimes koku". Tas ir koks, kuru stādot vēlam laimi sev, ģimenei, Latvijai.
Tradicionāli Kalvenes pamatskolā šo darbu veica 9.klase, iestādot kociņus skolas apkārtnē. Tautas dziesmu pavadījumā skolotāji stāstīja par saviem īpašajiem kokiem pie
mājas vai kādās īpašās vietās.
Tā kā pirmais rudens mēnesis katru gadu tiek atzīmēts kā Dzejas dienu mēnesis,
Kalvenes pamatskolas 1.-7.klašu skolēni tikās ar dzejnieci Maiju Laukmani. Lasot savus dzejoļus, dzejniece aicināja aizdomāties par to, cik daudz var izteikt ar 33 latviešu
valodas burtiņiem, pieliekot klāt nedaudz savas iztēles. Tika spēlētas spēlēs ar vārdiem, ar atskaņām un kustībām. Bibliotēkas organizētais Dzejas dienu pasākums
notika Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta: "Rakstnieks pilsētā un katrā pagastā" ietvaros.
Izzinošu, iespaidiem bagātu dienu aizvadīja 5. un 6.klase ar skolotāju D. Jonasi, piedaloties AS "Latvijas Valsts meži" organizētajā meža ekspedīcijā.
(Informē skolotāja L. Bahmane, Kalvenes pamatskola)

IZGLĪTĪBA
Mācības pieaugušajiem tiks realizētas arī Aizputē
22. septembrī atklāta pieteikšanās piektajai mācību
kārtai Eiropas Savienības (ES)
fondu pieaugušo izglītības
projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide", kuru īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra
(VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir
iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās.
Pieteikšanās mācībām notiek
līdz 22. oktobrim.
Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā. "Šajā kārtā
mācību piedāvājums tiek paplašināts ar 196 profesionālās
tālākizglītības un profesionālās
pilnveides izglītības programmām uzņēmējdarbības nozarē.
Aicinām arī šajā nozarē strādājošos izmantot iespēju stiprināt
savu konkurētspēju, pilnveidojot profesionālo kompetenci", stāsta VIAA direktore Dita
Traidās.
Piektajā pieteikšanās kārtā
mācības ir pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs:
• būvniecība;

• drukas un mediju tehnoloģijas;
• elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas;
• ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms;
• enerģētika;
• kokrūpniecība;
• ķīmiskā rūpniecība;
• metālapstrāde, mašīnbūve
un mašīnzinības;
• pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība;
• tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošana;
• transports un loģistika;
• uzņēmējdarbība.
Sākot ar piekto pieteikšanās
kārtu, ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru
noslēgumā var iegūt profesiju,
iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95%
sedz ES fondi un valsts. Turklāt
pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa
izdevumu kompensāciju līdz 30
eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu un atpakaļ.
Pārējos izglītības programmu

veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, ES fondu un valsts
– 90%. Maznodrošinātajiem
un trūcīgajiem mācības ir bez
maksas, savukārt strādājošie
ar invaliditāti var pretendēt uz
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.
Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē
mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem
līdz neierobežotam vecumam,
tostarp jaunie vecāki bērna
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un
strādājoši pensionāri. Katrs
strādājošais projekta laikā var
mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita,
taču vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem,
kas pieteiksies piektajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada
novembrī. Plašāka informācija
par uzņemšanas nosacījumiem,
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mācību un atbalsta iespējām,
kā arī visu mācību saraksts ir
publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Gadījumos, ja strādājošajiem
nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties
mācībām tiešsaistē, aicinām
vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 81 VIAA
sadarbības pašvaldībā. Mācību
pieteikumu var noformēt arī
klātienē VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Savukārt
28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju.
Kopš projekta uzsākšanas
2017. gadā noritējušas jau piecas pieteikšanās kārtas, kurās
mācības uzsākuši vairāk nekā
34 000 strādājošo, no kuriem
vairāk nekā 23 000 izglītošanos
jau pabeiguši. 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45
gadiem, savukārt 19% - vecumā virs 50 gadiem. 51% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet
49% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2023.
gadam plānots iesaistīt 53 tūk-
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stošus nodarbināto.
ES fondu pieaugušo izglītības projektu "Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide" īsteno VIAA,
lai pilnveidotu nodarbināto
personu profesionālo kompetenci un novērstu darbaspēka
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī
veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu
finansē Eiropas Sociālais fonds
un Latvijas valsts, ieguldot tajā
gandrīz 47 miljonus eiro.
Mācību
programmas
"Konferenču un semināru apkalpošana" realizācija notiks
Aizputē, Aizputes vidusskolā, Ziedu ielā 7. Mācību pakalpojumu sniedzējs - Kuldīgas
Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums PIKC. Programmas
stundu skaits 160. Mācību
noslēgumā
dalībnieki
saņems Apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.
Līdzmaksājums par mācībām
40.00 EUR (10%).
Papildus
informācija
Attīstības nodaļā 16.kab. vai pa
t. 63459150 pie projektu vadītājas Birutas Konrādes.

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
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Projekts "Bērnu kristīgā diena Valtaiķos"

"Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums,
Vairāk cilvēks nevar sasniegt!"
(Rainis)
22. augustā Valtaiķos, Laidos
un Kazdangā notika pasākums "Bērnu kristīgā diena
Valtaiķos", kurā piedalījās 20
bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem.
Vide nav tikai kukaiņi, putni un zvēri, bet vidi var saprast
daudz plašāk – cilvēki, arhitektūra, māksla u.c. Arī reliģiju cilvēki
uztver ar tiem pašiem uztveres
veidiem kā jebko citu. Ar projekta

idejas autori Diānu Reini vēlējāmies vides gidu kursos apgūtās
zināšanas pielietot praksē un noorganizēt kristīgo dienu bērniem.
Dienas plāna pamatā bija vēlme no kristīgā skatpunkta rast
bērniem izpratni, kas mēs esam
kā Dieva radība, kā uztvert pasauli, kas ir cilvēka dvēsele un kā
tā darbojas. Lai uz šiem jautājumiem iegūtu atbildes bērniem
saprotamā veidā, diena tika plānota trīs nodarbībās, kas pārmaiņus mijas ar spēlēm, atrakcijām
un pārgājieniem.
Mūzikas nodarbību vadīja mūzikas pedagoģe un komponiste

Ģimeņu diena aizvadīta dažādās,
aizraujošās aktivitātēs

13.septembrī Aizputē norisinājās ģimeņu dienai veltīts
pasākums Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstītajā Aizputes novada domes
projekta "Aizputes novada
Ģimeņu diena" Nr.2020.LV/
ĢDP/33/25 ietvaros.
Pasākuma norise bija sadalīta divās teritorijās –
Aizputes novada sporta centra
"Lejaskurzeme" Aizputes vidusskolas stadionā un Aizputes
pilsētas Tirgus laukumā.
Ģimeņu svētki sākās ar gājienu "Parāde uz riteņiem", kur

novada iedzīvotāji bija aicināti
ierasties ar dažādiem nemotorizētiem braucamajiem. Pēc
tam pasākuma vadītāja iesildīja publiku ar dejām un vingrojumiem, kam sekoja Aizputes
novada domes priekšsēdētāja vietnieka Andra Jankovska
uzruna. Tika pasniegtas dāvaniņas 2019.gadā novada
jaundzimušajiem. Vidusskolas
stadionā noritēja "Ģimeņu
olimpiāde". Komandā, sākot no
četriem dalībniekiem, bija jāveic dažādas aktivitātes un jāvāc punkti, kā arī jāveic ģimeņu

bībā vairāk uzsvars tika likts uz
kinestētiku un lingvistiku.
Rīta pusē nodarbības notika
Laidu skolas stadionā, bet pēcpusdienā - Kazdangas parkā un
pilī.
Projektu "Bērnu kristīgā diena Valtaiķos" realizēja Valtaiķu
autonomā evaņģēliski luteriskā draudze sadarbībā ar
LELBĀL. Projektu sponsorēja
LELBA (Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā) fonds
"Palīdzība Latvijai nozare". Dienu
plānoja, organizēja un vadīja
Varis Bitenieks un Diāna Reine,
palīdzēja Paula Megne, Hanna
Cinovska, Megija Vilka un Paula
Rebeka Biteniece.
Finansiālu un morālu atbalstu sniedza arhibīskape Lauma
Zušēvica un LELBĀL Bērnu
un jaunatnes nozares vadītāja

Sandra Kalve no ASV.
Izsakām pateicību Daigai
Korpfai, Zanei Fersterei, Andai
Stibai no Laidiem un Gundaram
Sisenim,
Ilzei
Holštromai,
Gunāram Pucenam no Aizputes
novada, kā arī Kazdangas ēdnīcai par pusdienām un Jāņa
Gulbja komandai par uz vietas
gatavotu launagu.
Saņēmām pozitīvas atsauksmes no bērniem, kuri piedalījās
kristīgajā dienā, un vecākiem.
Tiek apsvērta arī šāda projektarealizēšana nākamajā gadā.
Gandarījums, ko iegūst pēc
šādas dienas no bērniem, atsver visas tās grūtības un pūles,
ar kurām jāsastopas, plānojot un
organizējot šādu dienu!
(Informē
Varis
Bitenieks,
Valtaiķu autonomās evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs)

Inga Piterniece. Šī nodarbība bija
domāta bērniem, kas pasauli tver
ar dzirdi.
Gleznošanas nodarbība bija
domāta vairāk tiem bērniem, kas
pasauli tver ar redzi vai veicot
rokdarbus. Šo nodarbību vadīja skolotājs un mākslinieks no
Aizputes Ģirts Brumsons.
Kristīgo nodarbību vadīja Varis
Bitenieks, un ar bērniem tika runāts, kā izprast dvēseli no kristīgā skatpunkta. Bērni cits citam
pasniedza (ar oriģināliem baznīcas liturģiskajiem traukiem) maizi
un ūdeni, teikdami liturģijas vārdus: "Miers ar tevi!". Šajā nodar-

izturības skrējiens. Labākās komandas izlozes kārtībā saņēma
dāvanu kartes.
Šefpavārs Elmārs Tannis
rādīja
gatavošanas
meistarklasi:
iesaistot
publiku,
tika pagatavoti dažādi ēdieni. Apmeklētājus izklaidēja
Dr.Haštags ar zinātniskiem
eksperimentiem, iesaistot bērnus, un nobeigumā bērni varēja nogaršot uz vietas pagatavotu saldējumu. Pasākuma
beigās koncertā uzstājās dziedātāja Katō, savukārt Aizputes
Kultūras namā varēja noklausīties Aizputes Kristus Karaļa
draudzes
prāvesta
Andra
Vasiļevska lekciju par ģimeniskajām vērtībām.
Visas dienas garumā bērniem bija iespēja izlēkāties
piepūšamajās atrakcijās, kā arī
apmeklētāji varēja spēlēt lielās
galda spēles, radošajā sektorā izgatavot piekariņus un veikt
dažādus rokdarbus, kā arī bija
iespēja uztaisīt ātro ģimenes
foto un izmēģināt 3D brilles.
Projekta partneris biedrība
"KODOLS". Projektu finansē
SIF un Aizputes novada dome.
(Informē projekta vadītāja
Kristīne Jasaite)

Veselības dienas
aktivitātes Kazdangā

Saulaini skaistā svētdienas dienā - 20.septembrī Kazdangā tika
aizvadīta Veselības diena.
Sportiskā garā tika veiktas dažādas aktivitātes, kurās gan smējāmies, gan turējām īkšķus par saviem komandas biedriem, lai veiksmīgi izpildītu dotos uzdevumus, kuri prasīja no komandas izveicību, saliedētību un praktisko domāšanu.
Paldies ikvienam, kurš apmeklēja šo pasākumu!
Pasākums tika organizēts biedrības "KODOLS" projekta "Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties!" ietvaros ar Aizputes novada domes un biedrības "KODOLS" finansiālu atbalstu.

SABIEDRĪBA
Tēva un meitas darbu kopizstāde "CIANOTYPE ART
2020" Aizputes novadpētniecības muzejā

No 9. septembra Aizputes
novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma Liepājā
dzīvojošā aizputnieka Aivara
Rozenbaha ciano tehnikā veidoto mākslas foto izstāde, kurā
kopā ar viņu piedalās arī jaunākā meita Patrīcija, kas mācās
devītajā klasē un ar šādu foto
mākslas veidu nodarbojas jau
divus gadus.
Patrīcija izstādē piedalās ar
desmit vienādas kompozīcijas
darbiem, bet Aivara fotogrāfijās
varam redzēt gan kluso dabu,
gan arhitektūru, ainavas, portretus, aktus. Visi darbi ir jauni un

publiskam vērtējumam nodoti
pirmo reizi.
Mākslinieks uzsver, ka fotografēšana viņam ir aizraušanās
uz mūžu; kopš skolas gadiem,
kad to atklāja, viņš esot vien bijis 7. klases skolnieks. Izejot cauri
dažādām tehnikām un metodikām fotogrāfijas mākslā, mākslinieks nonācis pie cianotipijas
un nu to vairs nav gatavs mainīt ne pret ko citu. Cianotipija ir
tehnikas veids fotogrāfijā, kurš
izslēdz jebkādu masveida tirāžu,
jo ir gandrīz neiespējami uztaisīt
divas identiskas kopijas no oriģināla. Mūsdienās fotomākslinie-

kiem cianotipija un tai līdzīgas
fototehnikas ir alternatīva digitālajai fotogrāfijai.
Fotogrāfs Aivars Rozenbahs
savos darbos eksperimentē ar
tehnoloģiju, veidojot kolāžas, kurās cianotipija izmantota savienojumā ar citām fototehnikām.
Uzsvērtā attiecība starp fotogrāfiju kā mākslas darbu un stāstu
par pašu attēlu kā foto procesa rezultātu iekļaujas mūsdienu
mākslā, kur nemitīgi tiek meklēti jauni veidi, kā vērot un uztvert
mākslu.
"Tā kā mani fotogrāfiju arhīvi
ir milzīgi, arī šodien man ir ar ko
nodarboties. Materiālam ir jāļauj
nogulēties, nevar tā – otrā dienā emociju varā taisīt bildi augšā. Vajag ar vēsu prātu analītiski
paskatīties to saražoto materiālu, ko ar to var izdarīt un ko nevar. Kādreiz man likās: neko vairāk dzīvē arī nevajag. Arī šodien,
pateicoties gandarījumam, kādu
sniedz sagatavotie darbi, spēju
pārdzīvot visus dzīves sarežģījumus", par sevi un savu ceļu fotomākslā saka A. Rozenbahs.
Izstāde muzeja izstāžu zālē
apskatāma līdz 16.oktobrim.
(Aizputes novadpētniecības
muzeja vadītāja Jolanta Berga)

Aizputes novadpētniecības muzejs aicina uz
projekta "Audzē un stiprini kursi sevī!" oktobra
meistardarbnīcām

Jūnijā Aizputes novadpētniecības muzejs uzsāka Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kurzemes plānošanas reģiona finansētā muzeja projekta "Audzē un stiprini kursi sevī!" realizāciju. Laika periodā
no jūnija līdz oktobrim kupls inteesentu pulks apmeklējis 4 nodarbību apmācību ciklu "Savvaļas augu
virtuve" un apmācību cikla "Krāsošana ar augu krāsvielām" 4 nodarbības, kā arī zedeņu žogu un meldru
platmales pīšanas darbnīcas un lekciju par senajām kuršu rotām un to ornamentiem. Projekta aktivitātes turpinām arī oktobrī, piedāvājot sekojošas meistardarbnīcas:
17. oktobrī plkst. 10.00 muzeja Saimes istabā meistardarbnīca "Vilnas vērpšana ar ratiņu un vārpstiņu". To vadīs vērpšanas meistare Velga Pavlovska no Jaunpils Amatu mājas. Varētu domāt, ka mūsdienās vilnas vērpšana un tieksme pēc paša rokām gatavotas dzijas ir nereāla, jo gan ratiņu, gan gudru
vecmāmiņu skaits samazinās, taču tas nebūt nav tā, jo dziju, kas savērpta no ģimenes mīluļa - suņa
vai truša vilnas, nekur veikalā nenopirkt. Meistardarbnīcā dalībnieces iepazīs un pašas pamēģinās vilnas vērpšanas procesu, strādājot gan ar ratiņu, gan vārpstiņu, kā to darīja mūsu vecvecmāmiņas, gūs
praktiskas iemaņas un izpratni par to, kas jāievēro, lai savērptās dzijas pavediens veidotos viendabīgs
un mīksts.
22. un 29. oktobrī plkst. 17.00 muzeja Saimes istabā meistardarbnīcas "Vilnas velšana un masku
gatavošana" nodarbības. Tās vadīs filcēšanas amata meistare no Saldus Linda Kislina. Meistardarbnīcas
1. nodarbībā dalībnieki iepazīs vilnas velšanas jeb filcēšanas procesam lietojamos materiālus un darbarīkus, abas filcēšanas tehnikas - sauso un slapjo, iepazīs senās maskošanās tradīcijas latviešu gadskārtu svētkos un sāks filcēt maskas. 2. nodarbībā tiks turpināta un pabeigta maskas izgatavošana, pilnveidotas vilnas filcēšanas prasmes.
Uz abām meistardarbnīcām obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29623284 (Jolanta).
Aicinām izmantot piedāvātās iespējas gūt jaunas un dzīvē noderīgas zināšanas un prasmes!
(Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga)

Pateicība

Dzīve nav nekas cita kā sapnis, bet, ja Tu veido savu dzīvi ar mīlestību,
Tavs sapnis kļūst par mākslas darbu.
/D.M. Rīzs/

Šie Dona Migela Rīza vārdi ļoti precīzi raksturoja pasākuma viešņu - rakstnieci Moniku Zīli, jo viņa
savā dzīves laikā ar savām daudzveidīgajām grāmatām ir iepriecinājusi ne vienu vien lasītāju.
Paldies rakstniecei Monikai Zīlei par tikšanos un sirsnīgajām sarunām!
Paldies ikvienam, kas apmeklēja pasākumu!
Pasākumu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF)
(Kazdangas bibliotēkas vadītāja Gunta Holštroma)
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Aizputes Misiņkalnā un
Kazdangas parkā tapuši
orientēšanās poligoni

Orientēšanās kontrolpunkts Kazdangas parkā

Foto: Rasa Rudzroga

Aizputes novada biedrību un nodibinājumu projektu konkursā
2020.gadā ir tapuši divi orientēšanās poligoni – stacionāri orientēšanās kontrolpunkti – Aizputes Misiņkalnā un Kazdangas parkā. Jau no oktobra vidus, kad Kazdangas parku un Misiņkalnu iekļaus rudens krāsainās lapas, būs iespējams saņemt orientēšanās
kartes ar tajās atzīmētiem kontrolpunktiem.
Abos parkos jau atrodas sarkanā un baltā krāsā nokrāsoti koka
stabi, kuriem piestiprinātas plāksnītes ar kontrolpunktu numuriem.
Katram kontrolpunktam ir sava vērtība un tos iespējams apmeklēt pēc izvēles. Atzīmēt to atrašanu varēs ar mobilās aplikācijas
Qrenteering palīdzību. Ar tās palīdzību tiks fiksēts arī kontrolpunktu
meklēšanai izmantotais laiks, kuru varēs salīdzināt ar "konkurentiem".
Projektu īsteno Kazdangas pagasta ģimeņu biedrība "Danga"
sadarbībā ar Lejaskurzemes orientēšanās klubu "DR-Krasts".
Aicinām pastaigas papildināt ar āķīgu un vienkāršu kontrolpunktu
meklēšanu. Sīkāka informācija un konsultācijas orientēšanās pamatos var iegūt pie vienas no projekta īstenotājām – Rasas Rudzrogas,
tālr. 24620688.

Fotogrāfiju izstāde "Bauskas
bibliotēkā modē grāmatas"

Aicina Aizputes novada iedzīvotājus apskatīt Bauskas Centrālās
bibliotēkas kolēģu izveidotu fotogrāfiju izstādi "Bauskas bibliotēkā modē grāmatas".
Atsaucoties 2018. gada nogalē Latvijas Bibliotekāru biedrības
(LBB) izsludinātajai akcijai "Bibliotekāru mode", Bauskas Centrālā
bibliotēka izveidojusi fotoizstādi "Bauskas bibliotēkā modē grāmatas", kura tapusi sadarbībā ar talantīgo fotogrāfi, stilisti un imidža
dizaineri Danu Rodenkirhenu.
Akcijas mērķis ir parādīt bibliotekārus kā spilgtas, atraktīvas un
modernas personības un lauzt sabiedrībā vēl aizvien valdošos stereotipus par bibliotekāru profesijas vizuālo veidolu.
Bauskas Centrālās bibliotēkas darbinieki tika pārvērsti par dažādiem grāmatu tēliem. Dana Rodenkirhena rūpīgi izvēlējās 11 latviešu un ārzemju autoru grāmatas. Starp izvēlētajiem grāmatu tēliem
sastopami gan mazāk zināmi tēli, gan tādi, kas pazīstami ikvienam,
piemēram, Pelnrušķīte un Mērija Popinsa. Fotogrāfe iepazina bibliotēkas darbiniekus personīgi, lai piemeklētu katram darbiniekam
savu tēlu ne tikai pēc vizuālās līdzības, bet arī lai tos vienotu kopīgas
rakstura iezīmes.
Šī izstāde Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas nominācijā "Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2019" ieguva 3. vietu.
Izstāde Aizputes pilsētas bibliotēkā apskatāma oktobrī, bet
Cīravas pagasta bibliotēkā – novembrī.
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SABIEDRĪBA

Nr. 124 | 2020. gada 5. oktobris

Cīravas bibliotēka aicina uz tikšanos ar jauno rakstnieci Sabīni Košeļevu

16.oktobrī
plkst.
14.00
Cīravas bibliotēkā notiks tikšanās ar jauno un talantīgo rakstnieci Sabīni Košeļevu pasākumā

ar interesantu nosaukumu "Kad
dzīve savijas ar literatūru".
Sabīne ir dzimusi Liepājā,
sevi uzskata par liepājnie-

ci, patīk jūra un Liepājas vēji,
vislabāk viņa jūtas dabā, basām kājām skrienot pa mežu.
Vislaimīgākā būtu tad, ja va-

Atskats uz aizvadīto "KultūrPunktu"
Cīravas ūdensdzirnavās

dziedātāja Karīna Tatarinova
un mūziķis Roberts Dinters
un apģērbu veikala un modes
zīmola "Amoralle" īpašniece
Inese Ozola. Atšķirīgās personības dalījās savos personīgajos dzīves notikumos, kuru
gaitā katrs ir spējis sasniegt
savus mērķus un turpina to darīt arī šobrīd. Savukārt ar koncertprogrammu uzstājās grupa
"Lake Nation".
Biedrība vēlas teikt paldies
visiem apmeklētājiem par izrādīto interesi un labajiem
vārdiem, kas ir liels atbalsts
biedrības "Cita Abra" turpmākajai darbībai. Biedrība cer, ka
"KultūrPunkts" turpinās savu
darbu arī nākamajās vasaras
sezonās, piedāvājot daudzpusīgu kultūras programmu.

No 27.jūnija līdz 13.septembrim Cīravas ūdensdzirnavās vietējiem iedzīvotājiem
un Cīravas apmeklētājiem
tika piedāvāts pasākumu cikls
"KultūrPunkts" biedrības
"Cita Abra" iniciatīva, ko tā ir
realizējusi ar kultūras programmas dalībnieku, vietējo uzņēmēju un apmeklētāju atbalstu. "KultūrPunkts" ir pieturas
punkts, kas nedēļās nogalēs
piedāvāja apmeklēt Latvijā un
starptautiski atzītu mākslinieku
darbus, noklausīties panākumus guvušu dažādu profesiju
pārstāvju iedvesmas stāstus,
apmeklēt koncertus, izlasīt

kādu no mazās lasītavas grāmatām, doties dzirnavu ekskursijā, vai netraucēti iemalkot
tēju vai kafiju.
"KultūrPunkta" ietvaros bija
iespēja apskatīt fotogrāfes
Ineses Kalniņas foto izstādi
"Stihija. Vīrietis", keramiķes
Pārslas Vekmanes un tekstilmākslinieces Ingas Brīniņas
izstādi "Māls un zaļā lapa" un
gleznotājas Katrīnas Avotiņas
gleznu izstādi "Es vēlos dot
jums mīlestību". Kā arī trijās
svētdienās noklausīties iedvesmas stāstus, kurus veidoja bioloģiskās lauksaimniecības eksperte Lāsma Ozola, aktrise un

Par biedrību "Cita Abra"
Biedrību "Cita Abra" veido
Cīravas iedzīvotāju, mākslas
un kultūras aktīvistu grupa.
Biedrība ir radusi domu biedrus kultūras un mākslas pasaulē Latvijā un arī ārpus tās.
Ideja par šādas biedrības dibināšanu dzimusi 2013.gada
nogalē, Pēterim Brīniņam nonākot Cīravas ūdens dzirnavās,
kas celtas 1881.gadā. Kopš tā
laika tiek realizēta vīzija par iespēju platformu - Jauniešu neformālās izglītības, kultūras un
mākslinieku rezidenču centru.
Biedrība "Cita Abra" ir dibināta
ar tiešu mērķi veicināt kultūras
attīstību Cīravā un ārpus tās.

rētu dzīvot kā Ronja - laupītāja
meita, kuru Sabīne uzskata par
savu prototipu.
Pēc profesijas Sabīne ir žurnāliste, studējusi žurnālistiku
LU, ieguvusi maģistra grādu
rakstniecības studijās Liepājas
Universitātē.
Viņa ir autore trim grāmatām. Pirmā grāmata - miniromāns stāstos
"Rīga-Maskava. 21. gadsimta
mīlasstāsts" pie Sabīnes atnāca studiju laikā, bieži braucot vilcienā Rīga-Maskava un
pierakstot tur piedzīvoto un
redzēto. Tas ir vēstījums par
mūsdienu pasauli un jaunu cilvēku bez identitātes, kas izmisīgi cenšas apzināties savas
saknes un atrast savu vietu.
2015. gadā grāmata tika izvirzīta literatūras balvai kā spilgtākā debija.
Rakstnieces jaunākajā grāmatā "Vientulības ministrija" ir
skaudru skumju piepildīti stāsti, kas negaidīti precīzi atspoguļo jauna, talantīga cilvēka redzējumu uz mūsdienu Latvijas
sabiedrību. Visus 10 stāstu
varoņus apvieno viena tēma –
vientulība un atsvešināšanās.

Grāmata šajā pavasarī tika izvirzīta gada balvai literatūrā
nominācijā "Labākais prozas
darbs".
Liela daļa notikumu stāstos
ir ievīti no pašas Sabīnes dzīves. "Ja dzīve man nepiespēlētu dažādus pārdzīvojumus, nezinu, vai maz būtu uzrakstījusi
šīs abas grāmatas," secina pati
rakstniece.
Trešajā grāmata "Gurķis
Elmārs, kas dikti kreņķējās"
Sabīne ir pievērsusies pavisam
citam žanram - bērnu literatūrai. Tas ir visai neparasts un
interesants stāsts par gurķu
ģimeni, kurā viens bērns piedzimst citādāks. Grāmata ir
iekļauta projekta "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020"
grāmatu sarakstā grupā 5+,
ļoti ieteicama kopīgai lasīšanai
ģimenē vecākiem ar bērniem.
Tikšanās ar rakstnieci Sabīni
Košeļevu Cīravas bibliotēkā ir
daļa no Aizputes novada bibliotēku projekta "Rakstnieks
pilsētā un katrā pagastā", kuru
finansiāli atbalsta VKKF.
(Informē Cīravas bibliotēkas
vadītāja Anita Tuleiko)

Aicinājums ierobežot Spānijas
kailgliemeža izplatību

Aicina Aizputes novada iedzīvotājus, kuru teritorijā ir parādījušies kailgliemeži līdzdarboties un samazināt to izplatību.
Atgādinām, ka jāiesaistās visiem iedzīvotājiem, jo gliemeži izplatās visā Aizputes novadā, ne tikai pilsētas teritorijā.
Spānijas kailgliemeži Latvijā parādījušies cilvēku darbības rezultātā. Gliemeži tiek ievesti kopā ar augiem, augsni un kompostu gan pieaugušu īpatņu, gan oliņu veidā. Vizuāli 7 – 15 cm gari,
sarkanbrūni, brūni vai dzeltenīgi. Bojājumi, ko gliemeži nodara
augiem: apgrauž augu lapas, to vidusdaļā izgraužot neregulārus,
iegarenus caurumus. Sevišķi kaitīgi gliemeži ir mitrā laikā, jo nepārtrauc ēst arī dienas laikā.
Veids, kā atbrīvoties no kailgliemežiem, ir tos savākt ar rokām
un pēc tam iznīcināt. Jāatceras arī par gliemežu olām, kas atrodas dārzā zem dēļiem, malkas vai citiem priekšmetiem un atrodas tuvu zemei. No rūpnieciskajiem līdzekļiem speciālisti iesaka
"Ferramol" granulas. Pilnībā iznīcināt gliemežus nav iespējams,
bet to skaitu var ierobežot. Slazdi var būt paštaisīti vai rūpnieciski izgatavoti, kur kā ēsmu var izmantot alu.
Spānijas kailgliemeža apkarošana un skaita samazināšana jāveic visā teritorijā, kur tie ir izplatījušies.

SPORTS
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2020. gada novada un Liepājas Sporta skolas
atklātais čempionāta ložu šaušanā rezultāti

Trīs dienas Aizputes šautuvē risinājās 2020. gada novada
un Liepājas Sporta skolas atklātais čempionāts ložu šaušanā.
Bez Aizputes iedzīvotājiem uz
ugunslīnijas izgāja galvenokārt
jaunie Dobeles un Tukuma snaiperi. Kopskaitā 60 dalībnieki.
Aizputes novada čempionātā izpildīja divus vingrinājumus PŠ 40
ar pneimatisko šauteni un KIŠ 3x10
ar mazkalibra šauteni.
PŠ 40 sievietēm:
1. Helēna Rozenberga -387 p.
2. Kate Lietavniece -384 p.
3. Jana Osvalde -382 p.
PŠ 40 vīriešiem:
1. Jānis Lasmanis -388 p.
2. Kārlis Rozenbergs -386 p.

3. Raivis Balodis- 380 p.

3. Ance Linberga (Tukums)- 87 p.

MŠ 3x10 sievietēm:
1. Helēna Rozenberga -280 p.
2. Anna Stieģele -287 p.
3. Sabīne Ķeķe -278 p.

MŠ 10 no atbalsta zēniem:
1. Tomass Mimelis (Aizpute) - 93 p.
2. Roberts Rēders (Aizpute) - 92 p.
3. Kārlis Miezītis (Aizpute) - 92 p.

MŠ 3x10 vīriešiem:
1. Jānis Lasmanis -281 p. (jauns
novada rekords)
2. Kārlis Rozenbergs - 273 p.
3. Reinis Balodis - 265 p.
Visi dalībnieki - no Aizputes novada.
Liepājas rajona Sporta skolas vērtējumā startēja jaunās paaudzes
sportisti.

MŠ 10 no rokas meitenēm
1. Madara Meļķe (Kalvene )-95 p.
2. Sintija Astapoviča (Dobele)
-95 p.
3. Anete Tukiša (Dobele)- 93 p.

MŠ 10 no atbalsta meitenēm:
1. Ina Linberga (Tukums) -90 p.
2. Daniela Grietēna (Aizpute) 88 p.

MŠ 10 no rokas zēniem
1. Aleksandrs Bagatins (Dobele)
- 96 p.
2. Mariss Stankevičs (Aizpute)93 p.
3. Markuss Stankūns (Aizpute)93 p.
(Informāciju sagatavoja
J. O. Šalms)

Jauns mācību gads Liepājas rajona Sporta skolā
Sporta veids
Viegatlētika
Nodarbības notiek Aizputes
novada Sporta centrā
“Lejaskurzeme"
Kazdangā nodarbības notiek
Māteru Jura Kazdangas
pamatskolā
Ložu šaušana
Nodarbības notiek Aizputes
novada Sporta centrā
“Lejaskurzeme” šautuvē

Volejbols
Nodarbības notiek Aizputes
novada Sporta centrā
“Lejaskurzeme”

Vecuma grupas
6 - 11 g.v. meitenes un zēni

Treneris

Kontaktinformācija
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Arvīda Manfelda 13. piemiņas
sacensības ložu šaušanā
No 10. līdz 11. oktobrim
Aizputes novada sporta bāzēs risināsies kārtējās Arvīda
Manfelda piemiņas sacensības ložu šaušanā.
Juridiski
sacensības ir starptautiskas,
bet vēl ir neskaidrības par
Covid-19 ieviestajiem drošības
pasākumiem, tomēr pārstāvji no Kauņas, Viļņas, Klaipēdas,
Šauļiem,
Biržai,
Alitas,
Belostokas, Minskas, Haapsalu,
Ulanurmes, Elvas ir izteikuši
vēlmi piedalīties sacensībās.
Šāvēji sacentīsies novada
šautuvē ar mazkalibra ieročiem, izpildot vingrinājumu MŠ
- 3x20 gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Sacensību
sākums sestdien, 10. oktobrī,
plkst. 9.00. Šajā pašā laikā SC
hallē sacensības pistoļu šāvējiem, izpildot vingrinājumu
ar pneimatisko ieroci. Uz sacensībām gaidām ierodamies
Latvijas vadošos šāvējus - tukumniekus Laumu Strautmani,
Emīlu Vasermani, dobelniekus

Agati Rašmani, Rihardu Zorgi,
Dženeti Evardsoni.
Finālsacensības sievietēm sākas plkst. 16.00, kam seko vīriešu finālsacensības.
Plkst. 18.00 sporta hallē notiks sacensību svinīga atklāšana un pirmās dienas uzvarētāju
apbalvošana.
Svētdienā, 11. oktobrī, SC
hallē turpināsies sacensības
šauteņu vingrinājumiem ar
pneimatiskām šautenēm. Uz
starta izies arī Aizputes novada vadošie ložu šāvēji- Helēna
Rozenberga, Kārlis Rozenbergs,
Sindija Čīma, Raivis Balodis, kā
arī jaunie talantīgie aizputnieki Anna Stieģele, Kate Katrīna
Lietavniece, Jānis Lasmanis un
citi, sacenšoties ar Dobeles,
Krāslavas, Tukuma, Viļakas,
Liepājas, Ventspils, Rīgas, Talsu
un, iespējams, visiem minētajiem ārzemju sportistiem.
Aicinām atnākt un atbalstīt
savējos!
(Informē J. O. Šalms)

Aizputes novada sporta
pasākumu plāns oktobrī

Datums

Laiks

Nosaukums

Vieta

02.10.

14:00 Latvijas Jaunatnes čempionāts
volejbolā U16 grupā meitenēm

Sporta zāle, Ziedu
ielā 7

03.10.

10:00 Latvijas Jaunatnes čempionāts
volejbolā U16 grupā meitenēm

Sporta zāle, Ziedu
ielā 7

07.10.

10:00 Aizputes novada skolēnu sporta
spēles futbolā 2020`

Stadions

08.10.

13:00 Arvīda Manfelda piemiņas balvas
13.sacensības ložu šaušanā
zēniem un meitenēm

Aizputes šautuve,
Saules ielā 6b

Maija Pūpola

+371 29275292

Arnolds Pūpols

+371 28974175

10.10.

8:30

Arvīda Manfelda piemiņas balvas
13.sacensības ložu šaušanā

Aizputes šautuve,
sporta zāle Ziedu
ielā 7

Gita Ozola

+371 26497511

11.10.

8:30

Arvīda Manfelda piemiņas balvas
13.sacensības ložu šaušanā

Aizputes šautuve,
sporta zāle Ziedu
ielā 7

16 - 18 g.v. meitenes un zēni

Laila Kalniņa

+371 27121590

17.10.

10:00 Aizputes novada Tempo kausa
šahā 7.kārta

Sporta komplekss,
Saules ielā 9

12 - 15 g.v. meitenes un zēni

Ilze Frīdenberga

+371 29491802

18.10.

Sporta zāle, Ziedu
ielā 7

10 - 12 g.v. meitenes un zēni
14 - 17 g.v.

Rihards Frīdenbergs

+371 25165525

18:00 Latvijas nacionālās līgas čempionāts volejbolā Aizpute - VK
Skrunda

25.10.

10:00 Aizputes novada Tempo kausa
dambretē 6.kārta

Sporta komplekss,
Saules ielā 9

10 - 12 g.v. meitenes un zēni

Gints Sedols

+371 29884848

8 - 12 g.v. meitenes un zēni
16 - 18 g.v.

Indulis Laškovs

+371 29181660

Ar 2.oktobri atsāk darboties Kalvenes pagasta sporta zāle.
trenažieri, galda spēles, darts. u.c.

11 - 13 g.v. meitenes

Gints Stiere

+371 26020548

14 - 16 g.v. meitenes un zēni

Gints Stiere

+371 26020548

Darba laiks:
Pirmdiena, trešdiena, piektdiena 17:00-19:00.
Kalvenes pagasta sporta metodiķe M.Zālīte

12 - 15 g.v. meitenes un zēni
6 - 13 g.v. meitenes un zēni
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Rudens kross Kazdangas parkā

Šogad Covid-19 vīrusa izplatības dēļ
skriešanas sacensības visā Latvijā ilgu
laiku bija atceltas, un vairākas sacensības tiek pārceltas uz nākamo gadu.
Situācijai uzlabojoties, ir atļauts rīkot
sacensības, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus. Līdz ar
to Kazdangā varēja sarīkot skriešanas
sacensības.
19.septembrī otro reizi notika "Rudens
kross Kazdangā". Šoreiz pasākums pulcēja lielu skaitu dalībnieku - 95.
Dalībnieki bija ieradušies no tuvākām
un tālākām vietām: Aizpute, Aizputes
pagasts, Nīkrāce, Kalvene, Skrunda,
Liepāja, Kuldīga, Valtaiķi, Sermīte,
Apriķi, Laidi, Sieksāte, Dundaga, Pelči,

kā arī vietējie sportisti no Kazdangas.
Šogad nedaudz tika izmainītas divu
grupu trases – īsākas distances, bet
garo distanču skrējējiem bija iespēja skriet pāri 190 m garai ezera laipai.
Krosa dalībnieki informē, ka patikusi pasākuma atmosfēra un iegūtas pozitīvas
emocijas, skrienot pa parka taciņām.
Krosa rezultāti apskatāmi www.aizputesnovads.lv.
Izsakām pateicību visiem dalībniekiem, palīgiem, brīvprātīgiem tiesnešiem
un fotogrāfei, kā arī Kazdangas pagasta
pārvaldei par atbalstu.
Uz tikšanos nākamajos pasākumos!
(Informē Kazdangas sporta metodiķe
Rigonda Ņikiforova)

Vasaras noslēguma pasākums "LĒCIENS RUDENĪ!"
Noslēdzot vasaras sezonu, Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības
centrs aicina novadniekus piedalīties 2 izzinošos un aktīvos pasākumos, kas norisināsies 10. un 11. oktobrī!

Pārgājiens ir bez maksas.
Lūgums nodrošināties ar laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apaviem. Sēņotājiem
līdzi jāņem grozs un nazītis, ne sēņotājiem - fotoaparāts.

Dabas procesu pārgājiens Ormaņkalnā

Velobrauciens "IERIPO RUDENĪ!"

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs sadarbībā ar biologu
un ornitologu Ritvaru Rekmani 10. oktobrī plkst. 10.00 aicina uz izzinošu pārgājienu
Ormaņkalnā Aizputē.
Rudens ir laiks, kad dabā augi un dzīvnieki gatavojas ziemai. Zvēri meklē labāko vietu
ziemas guļai, putni migrē uz dienvidiem, un augi nomet augļus un iekrāsojas dažādās
krāsās. Izzinošajā pārgājienā kopā baudīsim rudeni mežā un ieraudzīsim to, ko ikdienā
nevaram novērot.
Pārgājiens notiks zinoša gida - biologa un ornitologa Ritvara Rekmaņa vadībā.
Dalībnieku tikšanās pie Aizputes mototrases plkst. 10.00.
Pārgājiena norises laiks no plkst. 10.00 līdz 13.00. Pēc pārgājiena (labu laika apstākļu gadījumā) mazs pikniks pie ugunskura. Lūdzam parūpēties katram par savām uzkodām (ugunskurā cepsim desiņas). Iepriekšēja pieteikšanās līdz 8. oktobrim pa tālr.
28617307 vai e-pastu: turisms@aizpute.lv.

DABAS PROCESU
PĀRGĀJIENS
ORMAŅ
KA
L
N
Ā
10. OKTOBRIS | 10:00

Pieteikšanās līdz 8 . oktobrim:
(+371) 28617307

Tikšanās vieta:
Pasākumu rīko:

turisms@aizpute.lv
Aizputes Mototrase
Aizputes novada TIC

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs sadarbībā ar vides
gidiem Diānu Reini un Vari Bitenieku aicina 11. oktobrī plkst. 10.00 uz sezonas noslēguma velobraucienu.
Velobrauciena laikā iepazīsim Bānīša kalnu, bijušo Mācītājmuižas teritoriju,
Štakeldangas muižu, piemiņas vietu Padures priedienā, Kūdras purvu, Aizputes mazbānīša staciju un vēsturisko Aizputes pilskrogu. Ceļā piestāsim iepazīt arī bioloģisko
saimniecību "Kūdrāji", kurā dalībniekiem būs iespēja iegādāties saimniecībā bioloģiski
audzētu produkciju.
Velobrauciena tikšanās vieta pie Aizputes novada Tūrisma informācijas un
Mūžizglītības centra Atmodas ielā 16 plkst. 10.00. Aptuvenais brauciena ilgums 4-5
stundas.
Aicinām dalībniekus parūpēties katram par savām uzkodām un dzērieniem brauciena laikā. Dalība ir bez maksas.
Pieteikšanās velobraucienam līdz 8. oktobrim pa tālr. 28617307.

IERIPO RUDENĪ

Bānīša kalns

Mācītājmuiža

Štakeldangas muiža

Padures Priediena

Z/S "Kūdrāji"*

Kūdras purvs

Mazbānīša stacija

Aizputes pilskrogs

SEZONAS NOSL Ē GUMA VELOBRAUCIENS
11. oktobris l 10:00

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 8. OKTOBRIM

28617307

*Z/S “KŪDRĀJI” DALĪBNIEKIEM BŪS IESPĒJA IEPAZĪTIES UN IEGĀDĀTIES SAIMNIECĪBĀ
BIOLOĢISKI AUDZĒTO PRODUKCIJU.
Aicinām parūpēties pašiem par uzkodām un dzērieniem brauciena laikā.

SABIEDRĪBAI

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu
"Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas
2014.-2020.gadam" īstenošanai
Vispārīga informācija.
Biedrība "Liepājas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai"
ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 9.novembra līdz 9.decembrim.
8.kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un
vietējo produktu realizācijai.
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums 269 650,
49 EUR;
M2/R1 – Atbalsts sabiedriskā labuma
iniciatīvām;
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai ( ELFLA) finansējums 41 883,
13 EUR.
Rīcība M1/R1
Rīcības nosaukums:
Mērķis:

Projektu īstenošanas termiņš: viens
gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kontaktinformācija:
Biedrība "Liepājas rajona partnerība"
Krasta iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430.
Kontaktpersona: Inita Ate
+371
26595623,
Santa
Brāle
+371
29164833, e-pasts info@lrpartneriba.lv
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.
lv
Papildu informācija ir atrodama Lauku
atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.
gov.lv.
Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
www.eps.lad.gov.lv.
Konkurss izsludināts šādai Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansētai rīcībai:

ELFLA LEADER
Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.
Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā.

Kārtai piešķirtais 269 650,49 EUR
finansējums:
Maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa
vienam projektam

50 000 EUR pamatlīdzekļu iegādei.

Maksimālā at70% privātajiem
balsta intensitāte 70% kopprojektiem
Aktivitāšu
apraksts

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību,
esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās,
īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk
iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana,
pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu
pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības
uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību
produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma
par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības. Rīcības ietvaros
paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas:
1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu
radīšanai;
2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai
labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Projektu
īstenošanas
teritorija

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un
Pāvilostas novadi.

Rīcība M2/R1

ELFLA
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Rīcības nosaukums:

Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām

Mērķis:

Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību.
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Kārtai piešķirtais 41 883,13 EUR
finansējums:
Maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa
vienam projektam

8 000 EUR pamatlīdzekļu iegādei

Maksimālā at85 % - sabiedriskā labuma projektiem
balsta intensitāte
Projektu iesnied- Biedrības un nodibinājumi
zēji
Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:

1. aktivitāte. Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu
klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem.
Mūžizglītības iespējas; interešu izglītības iespējas visos vecumos; sociālo pakalpojumu attīstība vai uzlabošana; brīvā laika pavadīšanas iespējas, tajā skaitā bērnu rotaļu laukumu izveide; jauniešu centri; aprīkojumu
un tehnikas iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, sporta inventāra
iegāde, kopienu centru izveidošana vai esošo uzlabošana, pilnveidojot
materiāli tehnisko bāzi; tautas tērpu iegāde pašdarbības kolektīviem,
nometņu, apmācību organizēšana.
Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kurā plānotajam mērķim nav
komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir
publiski pieejams.
Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas
un uzraudzības laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota
finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp
apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Projektu
īstenošanas
teritorija

Grobiņas, Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Vaiņodes, Priekules un
Aizputes novadi.

Biedrības aicina uz tikšanos ar Elīnu Futraku

6.oktobrī plkst.19.00 Aizputes novada Tūrisma un mūžizglītības centrā Atmodas
ielā 16 aicina Aizputes novada biedrību pārstāvjus uz tikšanos ar "Kurzemes NVO
centra" valdes priekšsēdētāju Elīnu Futraku. Pasākuma laikā būs iespēja uzzināt, kā
meklēt informāciju par projektu konkursiem, aktīviem projektu konkursiem un kādu
atbalstu biedrībām var sniegt "Kurzemes NVO centrs".
Pieteikties pasākumam, sazinoties ar Anci Tīmani tālr. 26670756.
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DAŽĀDI

Latvijas Meža programmas 2020
seminārs Kazdangā

Latvijas Meža programmas 2020 pasākuma ietvaros ikviens tiek aicināts pievērst
uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.
Moto: "Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!"
Projekta ietvaros plānots izglītojošs seminārs un labiekārtojuma darbi Kazdangas
muižas parkā.
Šā gada 9.oktobrī plkst.11.45 Kazdangas pilī Jaunatnes gatvē 1, Kazdangā seminārs "Latvijas meža resursu ilgtspējīga izmantošana. Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos – ieguldījums Latvijas bioekonomikā".
Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Meža Programma 2020 vadītāju,
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētāju Māri Liopu un LVMI Silava vadošo pētnieci Dr.silv. Dagniju Lazdiņu.
Seminārs ir bez maksas. Informācija un pieteikšanās: Kristīne Vītola 29103813
(Kazdangā).

Aicinājums kļūt par asins donoru

15.oktobrī no plkst. 9.00- 13.00 Kandavas LT Cīravas teritoriālās struktūrvienības aktu zālē būs iespēja ziedot asinis. Lūgums iepriekš pierakstīties Cīravas ambulancē, zvanot uz tālr.24114907 vai Rotai tālr.26338991.
Asinis var ziedot vecumā no 18 - 65 gadiem, jābūt veselam un līdzi jāņem ID karte vai pase.
Sīkāka informācija Valsts asins donoru centrs
www.vadc.lv
Būsim atsaucīgi un palīdzēsim citiem! Varbūt arī tev kādreiz būs nepieciešama palīdzība!

PASĀKUMI
Cīravas pagasts
No 1. - 31. oktobrim
Cīravas pagasta pārvaldes zālē
mākslinieka GATA SELDERIŅA
zīmējumu, karikatūru un koka skulptūru
fotogrāfiju izstāde.
Tikšanās ar koktēlnieku un radošā nodarbība interesentiem oktobra nogalē.
Sekojiet informācijai www.cirava.lv.
14.oktobrī plkst.13.00
Dzērves saieta namā
Rudens pēcpusdiena
Sarunas, spēles, uzdevumi - atpūta
Līdzi ņemt groziņu.
Lūgums pieteikties tālr. 25412434
(Santa) vai Cīravas k/n pie vadītājas.

Biļešu cenas sēdvietām – 6 EUR.
Piedāvājam 25% atlaidi biļetei ar atsevišķu sēdvietu bērniem līdz 7 gadiem
(ieskaitot) pieaugušo pavadībā.
Bērniem bez maksas līdz 3 gadu vecumam (klēpī).
Biļetes nopērkamas Cīravas kultūras
namā.
22.oktobrī plkst. 14.30
Cīravas kultūras namā
Radošā darbnīca
"Stilīgais atstarotājs"
Iespēja, sev radīt skaistu un stilīgu atsarotāju, kas pasargās tumšajā laikā.
Pasākums bez maksas

16.oktobrī plkst. 14.00
Cīravas pagasta pārvaldes zālē
bibliotēkā aicina uz pasākumu
"Kad dzīve savijas ar literatūru".
Tikšanās ar rakstnieci Sabīni Košeļevu
Aizputes novada bibliotēku projekts
"Rakstnieks pilsētā un katrā pagastā".
Finansiāli atbalsta VKKF

30.oktobrī plkst.14.00
Cīravas kultūras namā
Senioru atpūtas pēcpusdiena
"Tiem, kam pāri..."
Aicinām uz jauku rudens pēcpusdienu
ar dzeju, mūziku, atrakcijām un uzdevumiem.
Līdzi ņemt "groziņu". Ieeja brīva.
Ja nepieciešams transports, sazināties
pa tālr. 25412434 (Santa).
Lūgums pieteikt savu dalību pie k/n vadītājas Santas vai pa tālr. 25412434

17.oktobrī plkst.18 .00
Cīrvas kultūras namā
uz izrādi aicināti gan lieli, gan mazi skatītāji.
Izrāde "Ceļojums pie Baltā Lāča"

No 1.novembra
Cīravas bibliotēkā apskatāma
LBB 2018.gada izsludinātās akcijas
"Bibliotēku mode"
ceļojošā fotoizstāde
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Kalvenes pagasts
17. oktobrī plkst. 15.00
Kalvenes kultūras namā
viesojas Anna Dribas un Agris Ričs
ar koncertprogrammu "Es iemīlējos"
Biļetes cena 3 EUR

Kazdangas pagasts
30. oktobrī plkst. 16.00
Kazdangas pagasta bibliotēkas lasītavā
notiks Tējas pēcpusdiena
23.oktobrī plkst. 17.00
Kazdangas pagasta kultūras un izglītības
centrā uz atpūtas pēcpusdienu "Zelta
rudenī" tiek aicināti Kazdangas pagasta
seniori un interesenti.
Dalības maksa 6 EUR (maksā iekļauts
klāts galds).
Pieteikties līdz 16.oktobrim pie Ineses
(26681805) vai Dzintras (26398305)
30.oktobrī plkst. 18.00
Helovīna masku pasākums bērniem un
visai ģimenei
"Spocīgi- jocīgi!"
Uz jocīgo pasākumu ierašanās spocīgās
maskās!
Pasākumā atklāsim Helovīna svētku nozīmi, piedalīsimies dažādās aktivitātēs,
apbalvosim oriģinālākās maskas.
Noslēgumā - Mošķu diskotēka
Ieeja: 3 konfektes
17.novembrī plkst. 19.00
Svinīgais Valsts svētku pasākums
"Skaista mana tēva sēta"
Pasākumā apbalvosim Kazdangas pagasta sakoptāko sētu saimniekus

Aizputes pagasts
13. oktobrī plkst. 10.00
Aizputes pagasta Saieta namā
"Sarunas pie tējas tases"
23. oktobrī plkst. 15.00
Aizputes pagasta saieta namā tikšanās ar rakstnieci Gunitu LagzdiņuSkroderēnu (projekta "Rakstnieks pilsētā
un katrā pagastā" ietvaros, ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu)
25. oktobrī plkst. 11.00
Aizputes pagasta Saieta namā
"Galda spēļu svētdiena"
Aizputes pagasta Saieta namā
nodarbības atsāk bērnu deju pulciņš.
Vadītāja Valda Krauze-Streile.
Pirmā tikšanās 6. oktobrī plkst. 18.15
Aicinām jaunus dalībniekus!

29. oktobrī plkst. 18.00
Aizputes pilsētas bibliotēkā
Lasītāju kluba otrā tikšanās

6. oktobrī plkst. 18.00 "SPĒKA
DZIESMU VAKARS" kopā ar grupu
"Baltās dūjas". Aicināts ikviens, kam
tuva un mīļa ir dziedāšana. Silta tēja un
dziesmu vārdi būs sarūpēti.
Dalība: 5 EUR (līdzmaksājums par telpām un grupas "Baltās dūjas" ceļa izdevumiem)
14. oktobrī plkst. 17.30
"VIŅA
AUGSTĪBA ĶIRBIS" - viss par un ap ķirbi: ķirbi veselībā, ķirbi virtuvē un skaistumkopšanā. Gatavosim, degustēsim un
baudīsim šo rudens velti. Dalība 4 EUR.
Pieteikšanās obligāta.
Sīkāka informācija un pieteikšanās tālr.
29823944 (muzejpedagoģe Māra)
27. oktobrī plkst. 18.00 "EŅĢEĻU
PIESKĀRIENS" - teorētiska un praktiska
nodarbība par eņģeļiem un sadarbība ar
tiem.
Nodarbību vada Anita Kreicberga, atdzimšanas elpošanas praktiķe, pasniedzēja un mentore, dvēseļu pavadone
un baudpilnas dzīves manifestētāja.
Enerģijas apmaiņa - ieguldījums tavā
labsajūtā 20 EUR. Pieteikšanās obligāta.
Sīkāka informācija :T. 29823944 (muzejpedagoģe Māra)
VKKF/ Kurzemes plānošanas reģiona
finansētā projekta "Audzē un stiprini
kursi sevī!" oktobra aktivitātes:
17. oktobrī plkst.10.00 meistardarbnīca
"VILNAS VĒRPŠANA AR RATIŅU UN
VĀRPSTIŅU"
22. un 29. oktobrī plkst. 17.00 meistardarbnīca "VILNAS VELŠANA UN
MASKU GATAVOŠANA"
Muzeja izstāžu zālē:
līdz 16.oktobrim Aivara Rozenbaha un
Patrīcijas Ozolas darbu izstāde "CIANO
STYLE ART 2020"
no 19. oktobra - foto, tekstils, zīmējums Terēzes Marijas Miltiņas, Agneses
Rudzītes un Jāņa Rudzīša kopizstādē
"DOMA"
8. novembrī plkst. 10.00 neirografikas
nodarbība "DZĪVES LABIRINTOS"
Nodarbību vada Kristīne Vallere – neirografikas un neirostrukturēšanas instruktore, estētikas trenere, P. Piskarjova radošās psiholoģijas institūta supervizore.
Dalība: 30 EUR. Pieteikšanās obligāta.
Sīkāka informācija: T. 29823944 (muzejpedagoģe Māra)

Lažas pagasts
23.oktobrī plkst. 20.00
Apriķu tautas namā
Aizputes tautas teātra izrāde
"Tiritomba 2" jeb "Kas notiek pēc laimīgām beigām"
Ieeja bez maksas
29. oktobrī plkst. 13.00
Lažas pagasta Apriķu bibliotēkā - tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi (projekta "Rakstnieks pilsētā un katrā pagastā" ietvaros, ar Valsts kultūrkapitāla
fonda (VKKF) atbalstu)
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Aizputes pilsēta
16.oktobrī plkst. 20.00
Aizputes KN
Amatierteātra "Skabarga" pirmizrāde
"ES TIEVĒJU!"
Ieeja: 2 EUR
(vietu rezervēšana pa tālr.29373185)
17.oktobrī
Aizputes Tirgus laukumā Zvaigžņu 2d
RUDENS GADATIRGUS
Tirgotāju pieteikšanās: 26342320
23.oktobrī plkst. 18.00
Aizputes KN
Animācijas filma
Ieeja: 1 EUR
23.oktobrī plkst. 19.30
Mākslas filma "Maiņa"
Ieeja : 3 EUR
Krimināldrāma, kas vēsta par vienas
nakts notikumiem jauna taksometra vadītāja Mareka (Edgars Ozoliņš) dzīvē. Lai
uzturētu dēlu, Mareks naktīs strādā par
taksometra vadītāju. No viņa mašīnas
tiek nozagta nauda, kuru Mareks ir parādā priekšniekam par sasisto mašīnu.
Viņam pēc iespējas ātrāk jāatpelna nozaudētais, tāpēc cerībā atrast ienesīgus
klientus viņš dodas uz lidostu un apbraukā Rīgas viesnīcas.
24.oktobrī plkst. 16.00
Aizputes KN
Viktorīna "ZINI VAI MINI?"
(dalībnieku skaits komandā līdz 3,
komandu pieteikšanās līdz 9.oktobrim)
1.novembrī plkst. 15.00
Aizputes KN
Lauris Gundars
"TIRITOMBA - 2"
jeb "Kas notiek pēc laimīgām beigām?"

6.novembrī plkst. 18.00
Aizputes KN
Animācijas filma
Ieeja : 1 EUR
6.novembrī plkst. 19.30
Mākslas filma "Mijkrēslis"
Ieeja: 3 EUR
Filma stāsta par pēckara notikumiem
Lietuvā padomju okupācijas režīma pirmajos gados un mežabrāļu pretošanās
kustību. Filmas darbība notiek 1948.
gadā, kad karš ir beidzies, bet Lietuva
pārvērsta drupās. Deviņpadsmit gadus
vecais Untė ir viens no nacionālajiem
partizāniem, kas pretojas padomju okupācijai. Spēku samērs ir nevienlīdzīgs,
taču šai izmisīgajā cīņā izšķirsies visas
tautas nākotne.
11.novembrī plkst. 18.00
LĀČPLĒŠA DIENAS LĀPU GĀJIENS,
lai noliktu ziedus un svecītes
pie Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru
piemiņas stēlām Misiņkalnā.
13.novembrī plkst.19.00
Mākslas filma "Dvēseļu putenis"
Ieeja: 3 EUR
17.novembrī plkst. 20.00 – 24.00
Aizputes novada sporta centrā
SVĒTKU BALLE ar grupu
"Vintāža"
Ieeja ballē 15 EUR (ar klātu galdu).
Galdiņus pieteikt līdz 10.novembrim tālr.
29373185.
18.novembris - LATVIJAI 102
Plkst. 16.00 Aizputes novada Sporta
centrā
Latvijas Republikas proklamēšanas
102. gadadienas svinīgais pasākums
"Ar gaismu sirdī"
Aizputes novada domes apbalvojumu
pasniegšana
Svētku koncerts: grupa "BARITONI"

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi AUGUSTĀ:
5 zēni un 2 meitenes

Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Aizputes novadā AUGUSTĀ reģistrētie
mirušie iedzīvotāji:
Maija Zīlīte

04.08.1933.-17.08.2020.

Cīravas pagasts

Jelizaveta Lomaša

05.09.1923.-09.08.2020.

Aizpute

Māris Paņēvics

12.01.1977.-08.08.2020.

Aizpute

Rasma Vītola

15.11.1939.-16.08.2020.

Aizpute

Jānis Bergmanis

19.10.1935.-09.08.2020.

Aizpute

Stasīs Krasausks

25.02.1957.-13.08.2020.

Kazdangas pagasts

Ausma Krūmiņa

25.07.1944.-19.08.2020.

Kazdangas pagasts

Irma Zeltīte Riteniece

27.08.1930.-12.08.2020.

Kazdangas pagasts

Aija Dārziņa

28.04.1954.-07.08.2020.

Aizpute

Aivars Grundmanis

30.10.1948.- 19.08.2020.

Aizpute

LĪDZJŪTĪBA

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.
(Ā. Elksne)

Skumju brīdī esam kopā ar Tomu Petrovicu, vecmāmiņu aizsaulē aizvadot.
SIA "AMG montāža" kolektīvs

Dome izsludina iesniegumu pieņemšanu
par valsts svētku apbalvojumiem

18.novembrī Valsts svētku svinīgajā pasākumā tiks pasniegti Aizputes novada
domes apbalvojumi. Dome ir iedibinājusi šādus apbalvojumus (nolikums pieejams
mājas lapā www.aizputesnovads.lv sadaļā saistošie noteikumi vai Aizputes valsts
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā):
"Aizputes novada domes Atzinības raksts", lai izteiktu novada pašvaldības atzinību fiziskām un juridiskām personām par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu Aizputes
novada labā.
"Aizputes novada domes Goda raksts", lai izteiktu pašvaldības pateicību par sasniegumiem dažādās nozarēs un nozīmīgu ieguldījumu Aizputes novada attīstībā,
veicinot Aizputes novada pozitīva tēla veidošanu Latvijas Republikā, Baltijā, Eiropā,
pasaulē.
"Aizputes novada Goda novadnieks" ir augstākais Domes apbalvojums, kas tiek
dibināts, lai iemūžinātu fiziskas personas vārdu Aizputes novada vēsturē.
Šos apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā par pretendentu jāsniedz šādas ziņas:
1. Fiziskai personai:
• personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās;
• nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina piešķirt apbalvojumu.
2. Juridiskai personai:
• pilns juridiskās personas nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas
adrese;
• darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina piešķirt apbalvojumu.
Iesniegumus līdz 2020.gada 21.oktobrim plkst.16.00 var iesniegt gan Aizputes
novada domē 9.kabinetā, gan pagastu pārvaldēs.
Mūsu novadā ir daudz aktīvu, darbīgu cilvēku, kuri pelnījuši pateicību, tāpēc būsim
atsaucīgi un ieteiksim pretendentus!

Aizputes novadā kultūras un citu pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts publicitātes
nolūkos. Sekojiet līdzi pasākumu organizatoru sniegtajai informācijai!

Izdevējs Aizputes novada dome
redaktore Kristīne Jasaite

Aizputes novada domes informatīvais izdevums “AIZPUTES AVĪZE” iznāk katra
mēneša pirmajā pirmdienā vai pirmdienā pēc domes sēdes.
Nākamais “AIZPUTES AVĪZES” numurs iznāks 2020.gada 2.novembrī.

tālrunis 23553517, e-pasts: pr@aizpute.lv, Aizputes novada domes 13. kab.
maketētājs Dainis Zvirbulis, korektore Inese Greiere
Iespiests “Kurzemes Vārda” tipogrāfijā
Izplatāms bez maksas, elektroniski lasāms www.aizputesnovads.lv

