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

Sveicam goda novadniekus

Nomināciju "Aizputes novada Goda novadnieks" saņēma Anita Tuleiko
Foto: Ieva Valdmane

Katru gadu Valsts svētku noskaņā
par īpašu devumu savam novadam
tiek sumināti un godināti iedzīvotāju
izvirzīti novadnieki, taču šogad saistībā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu rīkošanā
2020.gadā balvu pasniegšana notika
pieklusinātāk.
Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis, priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis un
Aizputes novada kultūras vadītāja
Sanda Zālīte 17.novembrī devās apbalvot novadniekus personīgi.
Aizputes novada domes apbalvojumi:
"Aizputes novada Goda novadnieks"
Anitai Tuleiko – par mūža ieguldījumu kultūras jomā;
"Aizputes novada domes Goda
raksts"
Ingrīdai Burānei - par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā Aizputes novadā – grāmatas "Un spēcīgs celšos" izdošanu;
Jānim Gunaram Kalnmalim – par
mūža ieguldījumu glezniecībā un aktīvu darbību mākslas jomā, kultūras
attīstībā un Aizputes novada popularizēšanā;
Uldim Zaharānam - par nesavtīgu
ieguldījumu sporta attīstībā;
Sandrai Priedolai – par iniciatīvu un
ieguldījumu darbā ar bērniem un jau-

niešiem ar īpašām vajadzībām;
Vēsmai Kronbergai – par iejūtību,
atsaucību un ilggadēju ieguldījumu
novada iedzīvotāju veselības aprūpes
"Aizputes novada domes Atzinības
raksts"
Kasparam Rogam – par ieguldījumu
kultūras jomā, veiksmīgu debiju literatūrā, izdodot grāmatu "TRĪS";
Artūram Lapkam – par radošu, nesavtīgu un aktīvu darbību vēsturiskās
apbūves sakārtošanā, atjaunošanā un
kultūras dzīves šodienīgu skatījumu;
Pateicības raksts Aizputes novada
uzņēmējiem
SIA "Lauku kūrorts" –par veiksmīgu
uzņēmējdarbību un pozitīvu praksi kultūras un tūrisma veicināšanā;
SIA "Beķereja - SS" – par veiksmīgu
uzņēmējdarbību un Aizputes novada
pozitīva tēla veicināšanu.
Cīravas kultūras nama vadītāja Santa
Matvijčuka: "Latvijas valsts svētkos
mēs apliecinām cieņu savai Tēvzemei.
Tā ir lielākā laime – redzēt mūsu zemi
brīvu, patriotisku, priecīgu un vienotu.
Tieši no mūsu ikdienas, no mūsu neatlaidības, no mūsu patriotisma, domām un darbiem visi kopā veidojam
katra pagasta, novada un valsts vēsturi. Novēlu ikvienam izjust piederību
Latvijas valstij un redzēt Latviju stipru
un lielu."
Cīravas pagasta pārvalde apbalvojumiem izvirzītos pagasta iedzīvotā-

jus sveica individuāli Cīravas kultūras
namā 18.novembra vakarā.
Cīravas pagasta apbalvojumus un
pateicības saņēma
Sigita Stūrīte - par radošu un aktīvu
darbu pagasta un sabiedrības labā, par
centību un godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu.
Marita Pole - par radošu un aktīvu
darbu pagasta un sabiedrības labā,
par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā arī par ieguldījumu Cīravas
pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā.
Signe Paula - par radošu un aktīvu
darbu pagasta un sabiedrības labā, par
centību un godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu.
"Mūža ieguldījuma" apbalvojumu
saņēma AnitaTuleiko - par iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē, kā
arī par ieguldījumu Cīravas pagasta izaugsmē un pozitīva tēla veidošanā.
Kalvenes kultūras nama vadītāja:
"Katrs pats mēs veidojam savu dzīvi
ar saviem labajiem vārdiem, labajiem
darbiem un ar savām domām. Un nu
jau vairākus gadus valsts svētkos mēs
savā pagastā sakām paldies tiem līdzcilvēkiem, kuru darbs ir pamanīts un
novērtēts, sakām paldies par labajiem,
nesavtīgajiem darbiem, ko nevar novērtēt naudas izteiksmē, par sirds siltumu, labestību, atsaucību, ko cilvēks
dāsni izstaro un dāvā citiem. Katrs sava
darba darītājs ar pārliecību ir sava
pagasta patriots ne tik daudz vārdos,
cik apliecinot to ar savu dzīves gājumu un darbu, strādājot ikdienā, tāpēc
Kalvenes pagasta pārvalde priecājas
par katru saņemto iesniegumu."
Kalvenes pagasta pārvaldes pateicību pasniegšana pārcelta uz laiku, kad
būs mazinājušies valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi.
Pamatojoties uz Nolikumu "Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgais pasākums", Kalvenes
pagasta pateicība izteikta pagasta iedzīvotājam Andrim Namniekam par
atsaucību un nesavtīgu attieksmi pret
savu darbu.
Kalvenes pagasta pateicība par ilggadēju, nesavtīgu un atbildīgu attieksmi pret savu darbu piešķirta SIA "ŪSI"
šoferim Gunāram Leimanim, kurš ar
savu darbu ir piemērs citiem, strādā ar
labiem rezultātiem un ārpus darba piepilda savas idejas un sapņus.
Kalvenes pagasta pārvaldes pateicība piešķirta Sammu ģimenei par
ieguldījumu jaunu tūrisma produktu
radīšanā un Kalvenes pagasta vārda
popularizēšanā.
Kalvenes pagasta pārvaldes pateicība piešķirta Kristīnei Baranovskai par
ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un
Kalvenes pagasta vārda popularizēšanā.

Noslēgusies pils konservācijas 1. daļa
>>> 4.lpp.

"Latvijas skolas soma" nodarbina
skolēnus
>>> 5.lpp.

Aicina iedzīvotājus piedalīties
projektā "Ziemassvētku vecīša
darbnīca 2020"
>>> 7.lpp.

Var saņemt bezmaksas vairākkārt
lietojamās sejas maskas
>>> 8.lpp.
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Ārkārtas domes sēde
13.novembrī

Nolēma pagarināt pārtikas paku piegādes termiņu Aizputes novada izglītojamajiem, kuri apmeklē Aizputes novada
izglītības iestādes un apgūst izglītību klātienes programmās valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā vai attālinātā mācību
procesa laikā.

Domes sēde 26.novembrī

Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpašuma jautājumiem.
Apstiprināja izsoles rezultātu un iznomāt nekustamo īpašumu Brīvzemnieka
bulvārī 2, Aizputē, Aizputes novadā, kas
sastāv no 1728 m2 liela zemes gabala,
kur atrodas divas ēkas, par mēneša nomas maksu 65,00 EUR, slēdzot nomas līgumu uz desmit gadiem. Papildus nomas
maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli.
Apstiprināja izsoles rezultātu un atsavināja dzīvokļa īpašumu Nr.17, Cepļa ielā 1,
Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma
Nr.17, 55,8 m2 platībā un 18/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un zemes gabala par 7 100,00
EUR.
Apstiprināja 2020.gada 17.novembra
rakstisko izsoļu rezultātus, nosakot nomas
līguma termiņu 5 gadi, nekustamiem īpašumiem:"Plūmju dārzs" Kazdangas pag.,
1,10 ha platībā, ar gada nomas maksu
65,00 EUR + PVN; "Apriķu krastiņi" Lažas
pag., 2,12 ha platībā, ar gada nomas
maksu 195,00 EUR + PVN; "Grantskalnu
karjera" Lažas pag., 2,8 ha platībā, ar
gada nomas maksu 420,00 EUR + PVN;
"Kalnarāji" Kazdangas pag., 4,3 ha platībā ar gada nomas maksu 190,00 EUR +
PVN; "Miķeļi" Cīravas pag., 3,67 ha platībā ar gada nomas maksu 175,00 EUR +
PVN; "Jaunspīdolas" Cīravas pag., 1,1 ha
platībā ar gada nomas maksu 65,00 EUR
+ PVN; "Skrepīši" Cīravas pag., 0,8244 ha
platībā ar gada nomas maksu 55,00 EUR
+ PVN.
Nolēma pārdot atkārtotā izsolē ar
augšupejošu soli Aizputes novada domei
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputē, Kalvenes
ielā 40, un sastāv zemes gabala ar kopējo
platību 1245 m2 un dzīvojamās ēkas ar
kopējo platību 238,4 m2, nosakot izsoles
sākumcenu 2 680,00 EUR.
Nolēma pārdot atkārtotā izsolē ar
augšupejošu soli Aizputes novada domei
piederošo nekustamo īpašumu – 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
un zemes gabala, nosakot izsoles sākumcenu 1 360,00 EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Aizputes novada domei piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.70, Saules ielā
5, Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.70
54,4 m2 platībā un 14/1000 kopīpašuma
domājamām daļām no dzīvojamās mājas
un zemes gabala, nosakot izsoles sākumcenu 5 560,00 EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu
soli Aizputes novada domei piederošo
dzīvokļa īpašumu Nr.8, Atmodas ielā 31,
Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.8 48,9

DOMES ZIŅAS

m2 platībā un 7/100 kopīpašuma domājamām daļām un zemes gabala, nosakot
izsoles sākumcenu 3 700,00 EUR.

Apstiprināja noteikumus "Grāmat
vedības uzskaites kārtība Aizputes novada pašvaldības iestādēs".

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Lindas" zemes vienības daļas - 1,1
ha platībā nomas tiesību izsoli. Noteikt,
ka minimālā gada nomas maksa ir 36,00
EUR, solis 5,00 EUR. Izmantošanas veids
– lauksaimniecība.

Nolēma līdz 2021.gada 1.janvārim atcelt visus publiskos pasākumus Aizputes
novadā, izņemot pasākumus, kas tiek organizēti atbilstoši 2020.gada 6.novembra
rīkojuma Nr.655 "Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu" nosacījumiem.

Lēma atcelt vecāku līdzfinansējuma
maksu Aizputes Mākslas skolas, Aizputes
mūzikas skolas audzēkņiem un Liepājas
rajona Sporta skolas Aizputes treniņgrupu audzēkņiem valstī noteiktās ārkārtējās
situācijas laikā.

Nolēma pieņemt Aizputes novada domes īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā)
nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 5-25,
Aizputē, Aizputes novadā.

Nolēma dzēst Liepu gatves 4-3,
Kazdanga, Kazdangas pagasts, īres, atkritumu izvešanas un komunālo pakalpojumu maksājumu parādu 164,76 EUR no
Kazdangas pagasta pārvaldes debitoru
saraksta.
Nolēma segt SIA "Aizputes nami"
Aizputes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas par summu 367,54 EUR.
Lēma piešķirto dotāciju sekojošu biedrību un nodibinājumu pieteikumu realizācijai, kuru nebija iespējams realizēt
valstī noteikto ierobežojumu un ārkārtas situācijas dēļ: biedrības "Latvijas
pauerliftinga federācija", reģistrācijas
Nr.40008022129, pieteikums "Latvijas
kausa izcīņa spiešanā guļus, Aizputes
posms" realizācijai 190,00 EUR apmērā.
Biedrības "CSK Kurzemnieks", reģistrācijas Nr. 40008175729, pieteikums "Grieķu
– romiešu un brīvās cīņas Aizputē" realizācijai 300,00 EUR apmērā. Biedrības
"Latvijas pauerliftinga federācija", reģistrācijas Nr.40008022129, pieteikums
"Māra Juzupa dalība Pasaules čempionātā spēka trīscīņā, Pasaules čempionātā
baļķa celšanā Eiropas čempionātā spēka
trīscīņā" realizācijai 610,00 EUR apmērā un mainīt dotācijas mērķi, un iegādāties sporta inventāru: sporta formas triko
cīņas sportam - 210,00 EUR, cīņas lelle
- 50,00 EUR, velo trenažieris - 840,00
EUR.
Apstiprināt Aizputes novada domes
2020.gada 26.novembra iekšējos noteikumus "Kārtība sportistu, klubu un sporta pasākumu atbalstam Aizputes novadā
2021.gadā".
Nolēma Aizputes novada domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai rīkot kustamas mantas automašīnas "Škoda Fabia" rakstisku izsoli ar
augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu 400,00 EUR, izsoles soli 10,00 EUR.
Lēma atbalstīt nodibinājumu "Rīgas
Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds" (Reģ.Nr.40008079151) ar
dotāciju 600,00 EUR apmērā 2021.gadā,
lai atjaunotu Rīgas Brāļu kapos apglabāto
latviešu strēlnieku trīs kapu plāksnes.
Nolēma apmaksāt rēķinu par summu
181,50 EUR par iegādātām 25 ābelītēm,
kas iestādītas "Lažas pagasta speciālās
internātskolas" teritorijā.
Nolēma sadalīt 2020.gada otrajā pusgadā piešķirto valsts mērķdotāciju pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kuri atbilst
Noteikumu Nr.649 2.punktā minētiem
kritērijiem.

Nolēma precizēt Aizputes novada domes 2020. gada 30.oktobra lēmuma
Nr.620 "Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašumā
Herteļa ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā,
izmainot funkcionālo zonējumu".
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Pasta ielā 6, Aizputē, Aizputes novadā
īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu
– 2 000,00 EUR apmērā, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, un 2020.gada 28.
janvāra Aizputes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Par Aizputes
novada domes līdzfinansējumu kultūras
pieminekļu saglabāšanai Aizputes novadā".
Nolēma likvidēt ar 2020.gada 30.novembri Aizputes pilsētas bibliotēkas filiālē Cīravas pagasta bibliotēka amata vietu "Bibliotēkas struktūrvienības
VADĪTĀJS" 1.0 amata likmes, profesiju
klasifikatora kods – 1349 32, 18.2.saime
III līmenis, 10.mēnešalgas grupa un palielināt amata likmi ar 2020.gada 1.decembri Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāles
Cīravas pagasta bibliotēkā amata vietai
"BIBLIOTEKĀRS" no 0,75 amata likmēm
uz 1,0 amata likmi, profesiju klasifikatora kods – 3433 01, 18.2.saime I līmenis,
6.mēnešalgas grupa.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Lažas ielā 1B, Aizpute, Aizputes novads,
īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu
ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR un

kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma
vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 457,20 EUR.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma Zingberga ielā 18, Aizpute, Aizputes
novads, īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada trases izbūvei no
centralizētās ūdensapgādes sistēmas
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 190,05 EUR un kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā
– 199,80 EUR.
Nolēma piešķirt nekustamā īpašuma
Smilšu ielā 10, Aizpute, Aizputes novads,
īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu
ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR un
kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma
vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 800,00 EUR.
Lēma atbalstīt biedrību "Danga" ar līdzfinansējumu 15% apmērā 1 200,00
EUR projektam "Laika uzskaites aprīkojuma iegādei skriešanas, riteņbraukšanas,
nūjošanas, slēpošanas sacensībām un
treniņiem". Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas sastāda 8 000,00 EUR.
Lēma atbalstīt biedrību "IZGAISMO
IDEJU" ar līdzfinansējumu 15% apmērā
1 200,00 EUR projektam "IDEJU MĀJA
goes DIGITAL". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 8 000,00 EUR.
Nolēma atcelt 2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.545 "Par telpu iznomāšanu Atmodas ielā 17, Aizputē" un ar 2020.
gada 1.decembri iznomāt Ilvai Plamšei
telpu Nr.2, platība 11,6 m2, Atmodas
ielā 17, Aizputē, masāžas kabineta vajadzībām; iznomāt ārstei Jeļenai Sorokinai
telpu Nr.5, platība 12,9 m2, Atmodas ielā
17, Aizputē, ārsta prakses vajadzībām
iznomāt podoloģei Anitai Meierei telpu
Nr.4, platība 11,6 m2, Atmodas ielā 17,
Aizputē.

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 5560,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks
Aizputes novada domas sēžu zālē Atmodas
ielā 22, Aizputē, 2021.gada 19.janvārī
plkst.10.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē,
līdz 2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu
apkalpošanas centrā vai jāsūta elektronisks
dokuments uz 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".

DOMES ZIŅAS
Izsoles

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām īpašumā "Lindas", Kazdangas pag., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6468 013 0009, daļu 1,1 ha platībā.
Izsole notiks 2021.gada 19.janvārī plkst.10.30 Aizputes novada domē
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 1,1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada
nomas maksas sākuma cena 36,00 EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 5 EUR.
Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem
jāiesūta Aizputes novada domes Vienotajā
valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas
centrā ar norādi "Nomas tiesību izsole īpašumam "Lindas", zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6468 013 009, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, 1,1 ha platībā" līdz
2021. gada 18.janvārim plkst.16.00.

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.8 Atmodas ielā 31, Aizputē, Aizputes novadā.
Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.8 48,9 m2 platībā un 7/100 kopīpašuma
domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 6405 007 0101 001 līdz 6405
007 0101 003 un zemes gabala, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22,
Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.10.45.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz
2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas
formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai
jāsūta elektronisks dokuments uz 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 "Atmodas 31-8, izsole".
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: 1 360,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis 30,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas ielā 22,
Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.9.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz
2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas
formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai
jāsūta elektronisks dokuments uz 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 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: 2 680,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas,
izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas
ielā 22, Aizputē, 2021.gada 19.janvārī plkst.9.30.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz
2021.gada 18.janvārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jāsūta elektronisks dokuments uz 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”.
Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.
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2020.gada 30.septembra Saistošie noteikumi Nr.18
APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes
2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.528 (protokola Nr.15, 50.§)
PRECIZĒTI ar Aizputes novada domes
2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr.661 (protokola Nr.18, 93.§)

Kārtība, kādā Aizputes novada dome sedz privātās
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 24 daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada dome (turpmāk –
Dome) nosaka viena izglītojamā vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā
un sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātajai izglītības iestādei (turpmāk – finansējums).
2. Finansējums tiek piešķirts, ja izglītojamā un viena vecāka vai likumiskā pārstāvja
(turpmāk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
3. Dome, īstenojot pašvaldības funkcijas izglītībā, sniedz finansējumu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm uz trīspusēja līguma pamata ar likumisko pārstāvi un
privāto izglītības iestādi, ja izglītības iestādēs tiek īstenotas licencētas pirmsskolas
izglītības programmas.
4. Finansējuma apmērs tiek noteikts, pamatojoties noteikumiem par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei .
5. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Dome.
6. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir zemāka nekā
šo saistošo noteikumu 4.punktā minētajā kārtībā aprēķinātais finansējums, pašvaldības atbalstu nodrošina apmērā, kas atbilst pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām privātā izglītības iestādē un ir noteikta līgumā starp attiecīgo privāto izglītības
iestādi un izglītojamā likumisko pārstāvi.
7. Finansējums tiek nodrošināts, noslēdzot trīspusējo līgumu starp Domi, privāto
izglītības iestādi un likumisko pārstāvi vienu reizi mācību gadā.
8. Finansējums ik mēnesi tiek ieskaitīts attiecīgas privātās pirmsskolas izglītības
iestādes norādītajā bankas kontā pēc rēķina saņemšanas.
9. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pieprasījumu par iepriekšējo mēnesi finansējuma saņemšanai.
10. Domes finansējums tiek pārtraukts gadījumā, ja:
10.1. izglītojamā un viena no likumiskā pārstāvja dzīvesvietām nav deklarēta
Aizputes novada administratīvajā teritorijā;
10.2. tiek lauzts līgums starp privāto pirmsskolas izglītības iestādi un izglītojamā
likumisko pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā iestādē;
11. Lēmumu par finansējuma pārtraukšanu pieņem Dome.
Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis
2020.gada 30.septembra Saistošie noteikumi Nr.19
APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes
2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.531 (protokola Nr.15, 53.§)

Grozījumi 2013.gada 28.augusta Aizputes novada domes
Saistošajos noteikumos Nr.25 "Stipendiju piešķiršana
Aizputes novada Aizputes vidusskolas izglītojamiem"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
Izdarīt Aizputes novada domes 2013.gada 28.augusta Saistošajos noteikumos
Nr.25 "Stipendiju piešķiršana Aizputes novada Aizputes vidusskolas izglītojamiem"šādus grozījumus:
1. Izteikt 14.1. punktu šādā redakcijā:
14.1. Zemākā stipendija, ja katrā mācību priekšmetā mācību sasniegumu mēneša vidējais vērtējums ir 7 un vairāk balles (vienā priekšmetā pieļaujams mēneša vidējais vērtējums 6 balles). Gadījumos, kad nav vērtējumi ballēs, visi formatīvie
vērtējumi 2020./2021.m.g. 10.klasei, 2021./2022.m.g. 10.un 11.klasēm, sākot ar
2022./2023.m.g., visām vidusskolas klasēm vidējais formatīvais vērtējums katrā kursā ir vismaz 70%;
2. Izteikt 14.2. punktu šādā redakcijā:
14.2. Vidējā stipendija, ja katrā mācību priekšmetā mācību sasniegumu mēneša vidējais vērtējums ir 8 un vairāk balles (vienā priekšmetā pieļaujams vērtējums 6 balles)
vai gadījumos, kad nav vērtējumi ballēs, vidējais formatīvais vērtējums katrā kursā ir
vismaz 80%;
3. Izteikt 14.3. punktu šādā redakcijā:
14.3. Augstākā stipendija, ja katrā mācību priekšmetā mācību sasniegumu mēneša
vidējais vērtējums ir 9 un vairāk balles (vienā priekšmetā pieļaujams mēneša vidējais
vērtējums 7 balles) vai gadījumos, kad nav vērtējumi ballēs, vidējais formatīvais vērtējums katrā kursā ir vismaz 90%.
4. Grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Aizputes novada informatīvajā izdevumā "Aizputes Avīze".
Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis
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APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes
2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.532
(protokola Nr.15, 54.§)

DOMES ZIŅAS

Ierīkoti jauni soliņi pilsētā

Grozījumi 2012.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.10 "Izglītojamo ēdināšanas
maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu

Izdarīt Aizputes novada domes 2012.gada 27.septembra
saistošajos noteikumos Nr.10 "Izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs" šādus grozījumus:
1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus 100%
apmēra ir
8.1. izglītojamajiem, kuri klātienē apgūst 5 un 6 gadus veco
bērnu sagatavošanu obligātajai pamatizglītībai programmai
(pusdienas);
8.2. visiem izglītojamajiem 1.–12.klases klātienes izglītības
programmās."
2. Grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Aizputes novada
informatīvajā izdevumā "Aizputes Avīze".
Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

Foto: Kristīne Jasaite

Uzklausot Aizputes senioru apvienības "Piesaulīte" vēlmi, 2020.gada 6.novembrī ir ierīkoti trīspadsmit atpūtas soliņi ar atkritumu urnām pilsētā: Kuldīgas ielā pie Baptistu baznīcas, pie gājēju takas
uz PMK, pie stadiona tiltiņa, Ceriņu ielā, Herteļa ielā, Brīvības ielā pie kapiem, Ziedu un Jelgavas ielas
krustojumā, Kalvenes un Upes ielas krustojumā, papildus uzlikti soliņi Liepājas ielā un pakalnē aiz dzirnavām.
Solus ierīkoja SIA “RGPluss”. Projekta izmaksas: 3513,17 EUR. Finansē Aizputes novada dome.

Aizputes pils ar nocietinājuma mūri
konservācijas darbu 1.kārta noslēgusies

veikta to nostiprināšana, pagaidām aizmūrējot ar vieglbetona
blokiem, no ārpuses apmetot
un krāsojot (ne visas), lai objekta apmeklētājiem būtu patīkams
priekšstats . Logu ailes vēlāk tiks
restaurētas.
Konservācijas darbos ar metāla konstrukcijām nostiprināts
akmens mūra stūris vienā no
korpusiem, saīsināts bīstamā
skursteņa augstums. Ir izbūvēts
koka baļķu stiprinājums austru-

mu korpusa dienvidu galā, jo
izraktie būvgruži kopumā atbrīvoja ēkas sienas 2 starpstāvu
dziļumā.
Pašlaik darbi beigušies, un
kopumā objektā ir ieguldīti 88
768,80 EUR (bez būvprojekta
izmaksām), kur 68 768,80EUR
bija pašvaldības budžeta finansējums. Gatavosimies konservācijas darbu 2.kārtai.
(Projekta vadītāja
Gunta Butrima)

Foto: Gita Golubova

Aizputes pils konservācijas
būvdarbu 1.kārtai (apbūves
laukums 909 kvm; būvtilpums
7210 kbm) Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā NKMP 2020.
gadā piešķīra finansējumu 20
000 EUR apmērā.
Saistībā ar projekta "Par
Aizputes pils ar nocietinājumu
mūri konservācija 1.kārta" realizāciju 2020.gada jūlija – novembra mēnešos pils austrumu
korpusā veica būvgružu slāņa
norakšanu 1.stāva līmenī, austrumu korpusa dienvidu gala
pagraba telpā vairāk nekā 2m
bieza būvgružu aizbēruma izsmelšanu un korpusa ziemeļdaļas pagrabā ap 30-40cm
bieza uzbēruma norakšanu. Tā

kā minētie zemes darbi notika valsts nozīmes arheoloģiskā
pieminekļa - Aizputes viduslaiku pils (valsts aizsardzības
Nr.1277) teritorijā, atbilstoši
Latvijas Republikas likumam
par Kultūras pieminekļu aizsardzību, zemes darbu laikā bija
nepieciešams nodrošināt arheoloģisko uzraudzību. Būvdarbu
veicējs – SIA "AD Būve", tās valdes loceklis Andrejs Gūtmanis.
Arheoloģisko uzraudzību zemes darbu laikā uz vietas objektā veica arheologs Mārtiņš
Lūsēns. Būvuzraugs IK "FM
grupa", tās īpašnieks Ēriks
Fībigs.
Autoruzraudzība SIA
"Struņķkrogs", tā valdes locekļa
un inženiera Daiņa Šēļa vadībā.
Arheoloģiskās
uzraudzības

darbu rezultātā iegūts priekšstats par grunts slāņu veidošanos un hronoloģiju Livonijas
ordeņa Aizputes pils Austrumu
korpusa pagrabtelpās un 1.stāva līmenī.
Tā kā pils Austrumu un
Dienvidu korpusi bijuši apdzīvoti
līdz pat 1977.-1983.gadam, visi
uzraudzības darbu laikā noraktie
slāņi veidojušies pēc apdzīvotības beigšanās un 1983.gada
ugunsgrēka. Tie nebija senāki
par 20.gs. 2.pusi. Pils būvvēsturei nozīmīgas arheoloģiskās liecības nekur netika konstatētas.
Pirmajā kārtā bez būvgružu norakšanas un šķirošanas
ir veikti būtiski darbi mūru un
pagrabu pārsegumu nostiprināšanā. Apsekota 61 logu aile un

Foto: Gunta Butrima

IZGLĪTĪBA

"Latvijas skolas soma"
aktivitātes novada skolās

Muzikāli izglītojošā nodarbība "No trokšņa līdz skaņdarbam"
kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem
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jās dziedāto dziesmu tekstos, gan pasākuma noslēguma daļā, dziedot līdzi vīru kopas
dalībniekiem.
Pēc pasākuma vairāku klašu skolēni jau izpētījuši biedrības "Vilki" Dzērves skolai
dāvināto grāmatu "Pulcējaties zem latviešu karogiem", kas fotogrāfijās un aprakstos
iepazīstina ar latviešu strēlnieku gaitām vēstures griežos.
Dzērves skola izsaka pateicību vīru kopas "Vilki" dalībniekiem, kuru stāstos un
dziesmās vēsture atdzīvojas, liekot katram pārdomāt par savu devumu Latvijai šodien.
(Lāsma Jūrmale, Dzērves pamatskolas skolotāja)

Padures pamatskolā 5.novembrī ciemojās PSIA "Liepājas
leļļu teātris" ar izrādi "Ucipuci meklē mājas"

Programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros 2. un 4. novembrī Aizputes vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni piedalījās muzikāli izglītojošajā nodarbībā "No trokšņa
līdz skaņdarbam".
Nodarbības ietvaros skolēniem bija jāpalīdz Liepājas Simfoniskajam orķestrim, kurš
nonācis sarežģītā situācijā. Tuvojoties koncertam, orķestris ir sapratis, ka viņiem steidzami trūkst kādas latviešu tautasdziesmas pavadījums. Nodarbības sākumā skolēni
saņēma vēstuli no Liepājas Simfoniskā orķestra ar īpašu uzdevumu - izveidot muzikālo pavadījumu koncerta noslēguma skaņdarbam. Izmantojot līdzi paņemtos priekšmetus, kas rada skaņu, skolēni nodarbībā iepazina ritma radīšanas pamatprincipus
un, aktīvi līdzdarbojoties, nonāca no neizprotama trokšņa līdz pilntiesīgam skaņdarbam. Izmantojot nodarbības vadītājas sniegtos padomus, bērni pielietoja savu iztēli,
reizē nostiprinot iepriekš skolā iegūtās zināšanas, kā rezultātā nodarbības noslēgumā
kopīgi tika radīts tautasdziesmas pavadījums. Skolēniem tika dota arī iespēja iepazīties koncertzāli "Lielais Dzintars".
(Vineta Bardanovska, Aizputes vidusskolas programmas "Latvijas skolas soma"
koordinatore)

Izrādē rotaļu pūcīte Ucipuci ceļojuma laikā nejauši tiek aizmirsta kādā viesu mājā
Itālijā. Lai pūcīte nokļūtu atpakaļ pie sava mazā Kriša, Ucipuci jāpārvar garš un bīstams ceļš cauri mājai uz terasi, kur mājo Lielais ods. Tur pūcītei talkā nāk zirneklis un
zaļais muzikants circenis un abi viņai kļūst par neaizstājamajiem palīgiem un mīļiem
draugiem. Ucipuci izrādē sniedz vērtīgus padomus, ko darīt, ja gadās "nozaudēties".
Izrāde ir itālisku kaislību un latviskas drosmes apliecinājums. Skolēni aizrautīgi vēroja izrādi, jo interesi piesaistīja atraktīvie aktieri, mūzika, dziesmas un tehnoloģijas.

Aktivitātes Aizputes vidusskolā

Skolas somā latviešu karavīru dziesmas

Novembris Latvijā ir valsts svētku mēnesis – patriotu mēnesis. Dažādos mācību
priekšmetos skolās tiek skatītas tēmas par Latviju, Latvijas cilvēkiem, dažādiem nozīmīgiem notikumiem Latvijas vēsturē. Tieši šāds ir arī vīru kopas "Vilki" darbības mērķis - popularizēt un nodot nākamajām paaudzēm mūsu bagāto kultūras mantojumu,
jo īpaši noklusēto krāšņo un bagātīgo karavīru dziesmu klāstu, ko ļoti interesantā un
aizraujošā veidā dalībnieki dara ar kopas sagatavotās koncertlekcijas "Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām" palīdzību.
Vīru kopas "Vilki" koncertlekciju 6.novembrī programmas "Latvijas skolas soma"
ietvaros bija iespēja noklausīties Dzērves pamatskolas skolēniem.
Klausoties vīru kopas "Vilki" dalībnieku dziedātajās karavīru dziesmās un koncertlekcijās vadītāja Edgara Lipora stāstījumā, skolēni guva jaunas zināšanas par mūsu,
latviešu, saknēm, par seno karavīru apģērbu, bruņojumu, par mūzikas instrumentiem,
par 20. gadsimta latviešu brīvības cīnītājiem, viņu patriotismu, nacionālo garu un pašaizliedzību cīņās par mūsu zemes brīvību. Tā nebija parasta lekcija, bet karavīra ceļa
ilustrācija ar dziesmām, rituāliem un reāliem stāstiem no kara gaitām. Klausītājiem
klātienē bija iespēja iepazīt ne vien latviešu folkloras skanējuma daudzveidību, bet arī
mūzikas instrumentu dažādību (āžarags, celma bungas, ģīga, akordeons, harmonikas,
tāšu taure, stabules, dūda, kokle) un seno tērpu, ieroču, rotu atdarinājumus. Bagātais
informācijas klāsts, kuru skolēni guva koncertlekcijas laikā, ikdienā tiktu apgūta vairākos atsevišķos mācību priekšmetos - literatūrā, vēsturē, mūzikā, sociālajās zinībās.
Klausītājiem bija iespēja aktīvi iesaistīties pasākuma norisē, gan atbildot uz koncertlekcijas vadītāja jautājumiem, ko varēja izdarīt tikai tie, kas īpaši uzmanīgi ieklausī-

Aizputes vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Jonase informē,
ka oktobrī skolā notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kurā bija iesaistījušies skolas
līdzpārvaldes jaunieši. Pirmo mācību stundu
viņi strādāja skolotāju vietā, lai skolotāji varētu atpūsties. Skolēni bija arī padomājuši, lai
skolotājiem būtu personīgā nodarbība saistībā ar meistarklasi.
Savukārt Miķeļdienā skolā notika radošās
aktivitātes 1.-4.klasēm, kur astoņās dažādās stacijās tika veikti uzdevumi, saistīti ar uzmanību, mīklu minēšanu, rokdarbiem (uzdevumi pirkstu veiklībai). Šajās aktivitātēs bija vajadzīgs arī sportiskais azarts. "Miķelītis
gan domā", "Miķelītis precizē", "Miķelītis sportiskais", "Miķelītis zinošais" - tā sauca uzdevumu stacijas.
Patriotu nedēļā, gatavojoties Valsts svētkiem - Latvijas valsts proklamēšanas 102.gadadienai, jaunieši un 1.-6. kl. skolēni izveidoja burtus (katra klase vienu), lai veidotos
uzraksts "Es mīlu Latviju! AV (Aizputes vidusskola)". Tos kopā salikt palīdzēja Matīss
Mirbahs, lai izveidotu video kā attālinātu sveicienu šajā svētku laikā. Savu priekšnesumu rādīja arī 3.a klases tautisko deju dejotāji un bērnudārza "Taurenīši" dejotāji Baibas
Boļšakovas vadībā, kā arī bērnu dārza bērni "Pūcītes" un "Taurenīši" kopā ar skolotāju
Lienīti Vēveri bija iemācījušies dziesmiņu. Bija vēl dažas klases, kuras vēlējās individuāli
nosūtīt savu sveicienu Latvijai.
18.novembrī skolas līdzpārvaldes jaunieši kopā ar skolotāju Ilzi Jonasi, Ilzi Spīri un skolas dežuranti Anitu Šusti, spītējot lietum un vējam, salika svecīšu gaismas rakstus zem
nojumēm skolas priekšā un skolā uz palodzēm, lai gaismiņas – spēka zīmes - palīdz šajā
grūtajā laikā mums ikvienam, gan kopumā visai valstij un katram aizputniekam, lai prieks
un gaisma katra sirsniņā.
Arī skolotāju amatierteātris un bērni skolotājas Jutas Priednieces vadībā veidoja kopīgu videosveicienu, runājot dzeju, ejot pastaigā pa mūsu skaistākajām Aizputes vietām
ar stāstu un vēlējumu Latvijai.
Mazpulcēni 21.novembrī Mirušo piemiņas dienā kopā ar skolotāju Lieni Cinovsku un
skolas direktori pabija un nolika svecītes mūsu bijušiem pedagogiem atdusas vietās
Misiņkalna kapos.
(Sagatavoja Aizputes vidusskolas žurnālistu pulciņš)

6

Nr. 126 | 2020. gada 30. novembris

IZGLĪTĪBA

Aizvadīta veiksmīga Karjeras nedēļa
attālināti un tiešraidēs

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši kopumā no 70 pilsētu, novadu un
pašvaldību apvienību izglītības
iestādēm un 17 Profesionālās
izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas
pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā
Latvijā šogad vairāk nekā 1080
dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt
izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļa aizvadīta ar saukli "Klau!
Sadzirdi savas iespējas", aicinot izmantot jauniešiem plaši
pieejamo karjeras atbalstu un
ieklausīties skolotāju, karjeras
konsultantu un vecāku padomos.
"Ir liels gandarījums, ka šī
gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras
nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi
līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas tiešraidē,
iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu
un paužot savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī
par Latvijas pilsētu un novadu
skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot inovatīvus veidus, kā
jauniešus ieinteresēt un iesaistīt
ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un pārrunās arī
attālināti," saka Valsts izglītības
attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta
departamenta direktore Valda
Akmentiņa.
Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija
vecākiem "Karjeras lēmums. Kā
virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?",
kuras galvenā tēma bija ģime-

nes loma, paaudžu atšķirības
un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem
"Uzklausi, padomā un izlem
pats!" par karjeras izvēles atbalsta resursiem. Diskusiju vecākiem tiešsaistē un dažu dienu
laikā pēc tās norises noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju
– vairāk nekā 4300 interesentu.
Abu diskusiju ieraksti joprojām
pieejami VIAA Facebook kontā
facebook.com/TavaiKarjerai/ un
Youtube: youtube.com/VIAAlv,
kā arī VIAA mājaslapas sadaļā
"Karjeras atbalsts".
Aizputes novadā Karjeras nedēļa tika aktualizēta un tajā va-

rēja piedalīties gan skolēni un
skolotāji, gan vecāki un citi interesenti. Aizputes novada izglītības iestādēs pedagogi karjeras
konsultanti, klašu audzinātāji
un mācību priekšmetu skolotāji
klātienē īstenot karjeras nedēļu varēja 1.-6.klašu skolēniem.
Izglītojamiem bija iespēja savas
nākotnes profesiju vīzijas ieskicēt zīmējumos un citos radošos
darbos "Nākotnē savā pilsētā/
novadā strādāšu par…", kā arī,
kopā ar pedagogu - karjeras
konsultantu izmēģināt jauno interaktīvo spēli "Kā kļūt par profesionāli?"
7.-9.klašu skolēnu mācību
darbs noris attālināti, tāpēc kar-

jeras izglītība tika integrēta sociālo zinību stundās. Izpētot infogrammu "Uzklausi, padomā
un izlem pats!", skolēniem bija
jāsniedz izvērtējums, kurš no
karjeras palīgiem viņam būtu
vispiemērotākais, vadot savas
karjeras prasmes un izvēloties
profesiju nākotnē. Savukārt 10.12.klašu skolēniem bija iespēja
piedalīties tiešsaistes diskusijā "Uzklausi, padomā un izlem
pats!" un ieklausīties Latvijā
populāru jaunu cilvēku viedokļos par to, kas viņiem ir palīdzējis virzīties augšup pa karjeras
kāpnēm un kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi. Kā liecina
jauniešu diskusijas laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras
jautājumos jauniešiem ir vecāki,
karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. Savukārt vecākiem un skolotājiem tika piedāvāta iespēja
pieslēgties tiešraides diskusijai,
kuras laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta
sniegšanā bērniem un jauniešiem par paaudžu atšķirībām un
problēmsituācijām ikdienā, kad
vecāki nezina, kur meklēt un kā
sniegt atbalstu saviem bērniem
karjeras lēmumu pieņemšanā.

Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas
izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus
kā autoritāti norādīja teju 70%
respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%,
bet 17,5% respondentu atzina,
ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru
padomos. Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas
dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.
Karjeras nedēļu organizē
VIAA, un tā notiek ar Latvijas
pilsētu, novadu un pašvaldību
apvienību izglītības iestāžu un
Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) atbalstu.
Karjeras nedēļa notiek VIAA
projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un
valsts.
Izsakām pateicību visiem skolēniem par dalību Karjeras nedēļā un skolotājiem, kuri aktualizēja
Karjeras nedēļu savos mācību
priekšmetos, kā arī vecākiem,
kuri pārrunāja karjeras jautājumus ar saviem bērniem.
(Monta Balode, Aizputes novada
pedagoģe, karjeras konsultante)

Novembris Kalvenes pamatskolā

Novembra mēnesis ir laiks, kas raksturīgs ar zīmīgiem notikumiem, kuri atstājuši pēdas Latvijas vēsturē. Kā katru gadu
Kalvenes pamatskolas skolēni un skolotāji atcerējās, pieminēja
un pāršķīra vēstures lappuses.
10.novembrī, Mārtiņdienas rīta pusē, pulcējāmies, lai pabūtu pasākumā "Nu atbrauca Mārtiņdiena", ieklausījāmies ticējumos un vērojām dabas norises. Katra klase sniedza muzikāli poētisku priešnesumu.
Lāčplēša diena ir nacionālas nozīmes piemiņas diena, kuru atzīmējam par godu Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem varoņiem.
Kalvenes pamatskolas skolēni dienu iesāka ar skrējienu skolas apkārtnē. Kalvenes pagasta Aizpores kapsētā vides pētnieku pulciņa dalībnieki ar skolotāju V. Roģi atcerējās vēstures notikumus pie
Oskara Kalpaka piemiņas akmens, aizdedzināja svecītes pie kalpakiešu atdusas vietām ar atziņu: "Lai liesmiņas silda un ir kā pateicība
par brīvu Latviju".
Mācību priekšmetu stundās skatījāmies videofilmas par Latvijas
vēsturi.
Savu artavu, sagaidot svētkus, deva mākslas pulciņa dalībnieki
ar skolotāju A. Mētru, veidojot un iekārtojot izstādi "Rudens 2020".
18. novembrī, Latvijas dzimšanas dienas vakarā, skola rotājās iedegto lāpu un svečīšu gaismiņās. Iededzot svecīti, katrs vēlēja, lai
sveču liesmas stiprina mūsu vienotību.
Atcerēsimies Kārļa Ulmaņa vārdus: "Pagātni svētīdams, domā par
nākotni, jo nākotne ir spožāka par pagātni".
(Informē skolotāja L. Bahmane)

SABIEDRĪBA
Spēle "Hei, mosties!" – iespēja pasargāt sevi un
citus no kļūšanas par vardarbības upuriem

Daļa no Covid-19 otrā viļņa
mazināšanas nolūkā noteiktajiem ierobežojumiem pavisam tiešā veidā skar bērnus,
jauniešus un viņu ģimenes. 7.12. klašu audzēkņi mācās attālināti, un arvien lielāks kļūst
to skolu skaits, kur karantīnā atrodas arī pa kādai sākumskolas klasei. Attālinātais
mācību process daudziem no
mums rada vairāk jautājumu
nekā atbilžu, turklāt jārunā ne
vien par skolu tehnoloģisko sagatavotību un cilvēkresursiem,
bet arī par notiekošā psiholoģiskajiem aspektiem un emocionālo klimatu skolēnu mājās.
Pandēmijas izraisītā spriedze,
vecāku bažas par to, vai saspringtajā ekonomiskajā situācijā izdosies saglabāt darba
vietu, un (dažkārt gluži negaidī-

tā) atklāsme, ka diendienā būt
kopā ne vienmēr nozīmē ainiņas no aizkustinošas Holivudas
filmas visai ģimenei, - tā ir pateicīga augsne vardarbībai kā
sociālā riska ģimenēs, tā ārpus
tām.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija piedāvā izmēģināt interaktīvo spēli "Hei,
mosties!", kas atraktīvā veidā
pilnveido bērnu un jauniešu
prasmi atpazīt fiziskas un emocionālas vardarbības pazīmes,
kā arī mudina vērsties pēc palīdzības, ja pašiem gadījies ar
to sastapties. Spēle izveidota
Eiropas Sociālā fonda projekta
"Atbalsta sistēmas pilnveide
bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem
un vardarbību ģimenē" ietvaros.
Spēle piedāvā iespēju ikvienam

iejusties dažādās ikdienas situācijās un izmēģināt atšķirīgus uzvedības un saskarsmes
modeļus, novērtēt to lietderību
un izdarīt secinājumus par to,
kurš no tiem būtu veiksmīgāks
reālajā dzīvē – attiecībās ar
vienaudžiem, vecākiem, radiniekiem. Spēles pievilcība slēpjas apstāklī, ka tā nevis piedāvā
jau gatavas pareizās atbildes,
bet rosina izzināt, pārbaudīt un
spriest patstāvīgi, turklāt līdzās
būtiskajam sociālajam mērķim
spēle ir arī izklaidējoša.
Šā gada pirmajos 9 mēnešos
pēc palīdzības, zvanot Bērnu
un jauniešu uzticības tālrunim,
vērsušies 1625 zvanītāji, un
vairumā (1204 jeb 74%) gadījumu par iemeslu kalpojusi tieši
ģimenē piedzīvotā vardarbība.
Lai mazinātu jaunās paaudzes
risku kļūt par varmācības upuriem, aicinām pedagogus, skolas atbalsta personālu un tuviniekus iepazīstināt ar spēli "Hei,
mosties!" visus, kuriem tā varētu izrādīties noderīga.
Spēle izvietota Google Play
un Apple Store elektronisko
lietotņu veikalos, kā arī VBTAI
mājaslapā:
http://www.bti.gov.lv/lat/esf_
projekts_/mosties

Iespēja pieteikties NVA organizētajām
bezmaksas attālinātajām mācībām
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Konkursa "Grāmatās atrastā
Kazdanga" uzvarētāji

Kazdanga ir pagasts Kurzemē ar vienu no lielākajiem parkiem
Latvijā, skaistām dabas ainavām un aizraujošu vēsturi.
Kazdangas pagasta bibliotēkas zīmēšanas konkursā "Grāmatās
atrastā Kazdanga" piedalījās 16 Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēni, kuri atrada Kazdangas pili, Zēnu un Meiteņu dīķi
un Kazdangas sirdi, kā arī noskaidroja, kā radās Kazdangas nosaukums.
Izsakam pateicību par iesniegto darbu "Kazdangas pils" Kristīnei
Viktorijai Kolosovai, Meldrai Vītolai, Mairim Ronaldam Doniņam,
Jānim Vilim Ansonam.
Pateicība Normundam Kinēnam, Raivim Gansonam, Sandim
Babrim, Robertam Klanam par darbu "Zēnu un Meiteņu dīķis".
Elīnai Antanovičai, Rūtai Doniņai, Kitijai Krūmiņai, Ancei
Zundovskai Pateicība par darbu "Kā radās Kazdangas nosaukums".
Pateicība Greisai Lauraitei, Alisei Jankovskai, Šarlotei Gredzenai,
Laurai Feldmanei par darbu "Kazdangas sirds".
Pateicība skolotājai Lienei Juzupei par skolēnu sagatavošanu
konkursam!
Zīmējumus var apskatīt Kazdangas pagasta bibliotēkā līdz 30.
decembrim.
(Kazdangas pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta Holštroma)

Sociālais uzņēmums Eņģeļa
Pasts aicina piedalīties ikgadējā
projektā "Ziemassvētku vecīša
darbnīca 2020"

Starptautiskā attālinātās izglītības platforma "Coursera" piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību
kursu ap 400 specializācijās. "Coursera" kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas. Covid-19 seku
mazināšanas iniciatīvas "Coursera for Workforce Recovery" ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas
palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.
Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā "Coursera" ir jāpiesakās NVA līdz 2020.gada
14.decembrim, mācības jāpabeidz līdz 2021.gada 15.februārim. Pieteikšanās anketa: https://www.nva.
gov.lv/lv/apmacibu-platforma-coursera
Vairāk par NVA vietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/pieteikties-nva-organizetajam-bezmaksas-macibam-attalinatas-izglitibas-platforma-coursera

"Šis gads nav izņēmums,
jo Sociālais uzņēmums
Eņģeļa Pasts jau 7.gadu
pēc kārtas organizē sociālo projektu "Ziemassvētku
vecīša darbnīca 2020".
Neskatoties uz situāciju pasaulē (Covid19), kas skārusi
mūs visus un ļoti ietekmējusi mūsu ikdienu, cilvēki sociālās aprūpes centros mīt joprojām
un tur būs arī rīt un šajos Ziemassvētkos. Tieši tāpēc mums ir
svarīgi to atcerēties un radīt šiem cilvēkiem prieku un pārsteigumu, lai ikdiena kļūst nedaudz vieglāka un priecīgāka.
Mums katram ir iespēja piedalīties šī prieka un pārsteiguma
radīšanā un iepriecināt cilvēkus sociālās aprūpes centros.
Sociālais projekts "Ziemassvētku vecīša darbnīca 2020" ir atvērts no 13.11.2020. un norisināsies līdz 20.12.2020., lai jau
pašos Ziemassvētku pasākumos visas dāvaniņas būtu saņemtas centros un gaidītu savus jaunos saimniekus un saimnieces.
Ticu, ka mums kopā viss izdosies! Paldies no sirds par dalību
sociālajā projektā! Radi to, kas tev ir pa spēkam – Radi prieku!”
Līga Uzulniece, Eņģeļa pasta vadītāja
Vairāk informācija: www.engelapasts.lv
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Sāk vairākkārt lietojamu masku
izdalīšanu maznodrošinātajiem

Aizputes novada iedzīvotājiem, kuriem Aizputes novada Sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes/personas statusam, un personām, kurām piešķirts Aprūpes mājās pakalpojums, tiek izsniegta 1
bezmaksas, vairākkārtēji lietojama, mazgājama, higiēniskā sejas maska.
Bezmaksas higiēnisko sejas masku Aizputes novada iedzīvotāji var saņemt
• Aizputes novada Sociālajā dienestā, Aizputē, Avotu ielā 2, informācija pa tālr.
24772547;
• Kalvenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 21, informācija pa tālr. 26596532;
• Kazdangas pagasta pārvaldē, Ķiršu gatvē 1, informācija pa tālr. 26398305;
• Cīravas pagasta pārvaldē, "Gaismas", informācija pa tālr. 26390706.
Lai saņemtu bezmaksas higiēnisko masku, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusu.

Pateicība

Izsakām pateicību Aizputes apbedīšanas birojam par atsaucību un palīdzību sēru
ceremonijas organizēšanā! Sirsnīgs paldies visiem maniem Sociālā dienesta darba
kolēģiem, mīļš paldies vadītājai Mairītei par iejūtību, palīdzību un sirsnīgiem atvadu
vārdiem mums tik grūtajā brīdī. Paldies "Pansionāts Rokaiži" kolektīvam par izteikto
līdzjūtību. Paldies visiem draugiem un mums mīļajiem cilvēkiem par skaistajiem atvadu ziediem un atbalstu, kuri skumju brīdī bija kopā ar mums, mūžības ceļos izvadot
mīļo brāli un dēlu Kasparu Dunaiski.
Pateicībā, Anita Dunaiska ar ģimeni.

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi OKTOBRĪ
3 zēni un 2 meitenes

Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Aizputes novadā OKTOBRĪ reģistrētie
mirušie iedzīvotāji:
Mārtiņš Balodis

27.08.1951. - 05.10.2020.

Cīravas pagasts

Ārija Lika

14.03.1934. - 06.10.2020.

Aizpute

Sergejs Adaškevičs

08.11.1989. - 05.10.2020.

Aizpute

Ādolfs Lunte

30.09.1924. - 08.10.2020.

Kazdangas pagasts

Velta Elvīra Timbra

05.02.1930. - 12.10.2020.

Aizputes pagasts

Vija Liniņa

12.09.1937. - 10.10.2020.

Aizputes novads

Dzidra Luzere

22.10.1939. - 30.10.2020

Aizpute

Dainis Putniņš

16.02.1957. - 29.10.2020

Aizpute

Kazdangas pagasts
Kazdangas muzejā no 2020.gada
1.decembra līdz 23.decembrim skatāma
mākslinieka Gata Selderiņa zīmējumu,
karikatūru un koka skulptūru fotogrāfiju
izstāde.

Aizputes novada domes informatīvais izdevums “AIZPUTES AVĪZE” iznāk katra
mēneša pirmajā pirmdienā vai pirmdienā pēc domes sēdes.
Nākamais “AIZPUTES AVĪZES” numurs iznāks 2020.gada 29.decembrī.
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

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

