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Aizputes novada domes izdevums

Aizpute / Aizputes, Cīravas, Kalvenes, 
Kazdangas un Lažas pagasts

Labiekārtota atpūtas vieta 
Kazdangas parkā

>>> 5.lpp.

Aizputes novadpētniecības 
muzejam top virtuālā ekspozīcija 
vācu valodā

 >>> 5.lpp.

Skolnieki apgūst podnieka prasmes
>>> 7.lpp.

Notiks dabas procesu pārgājiens 
Ormaņkalnā

>>> 9.lpp.

Kā pareizi lietot sejas masku

Aizputes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Andris Jankovskis

Aizputes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieka Andra Jankovska uzruna

"Sveicu novada iedzīvotājus Valsts 
neatkarības svētkos!

Šogad svētkus Covid-19 ierobežoju-
mu dēļ svinam citādāk – klusāk. 

Covid-19 mūs ir pārsteidzis un māca 
pielāgoties savādākiem dzīves aps-
tākļiem. Tāpat kā visā pasaulē, tā arī 
Latvijas tautai šis ir liels pārbaudījums. 
Tikai kopā kā vienota nācija varam ie-
robežot vīrusa izplatību, līdz brīdim, kad 
būs pieejama ārstniecības metode cīņai 
ar šo nezināmo vīrusu.

Pateicoties tam, ka spējām ātri nore-
aģēt uz Covid-19 parādīšanos Aizputē 
un novadā, pieņemot stingrākus iero-
bežojumus, esam veiksmīgi apturējuši 
tā straujo izplatīšanos.  Skatot Aizputes 
statistikas datus, oktobra sākumā no 59 

saslimušajiem oktobra beigās aktīvie 
vairs bija tikai 6.

Arī es biju viens no tiem, kurš izsli-
moja Covid-19. Tas bija liels pārbaudī-
jums man un tuviniekiem. Es pavadīju 
26 dienas izolācijā prom no mājām un 
ģimenes. Gribu pateikt paldies ģimenei, 
draugiem un līdzcilvēkiem, kas mani uz-
mundrināja gan ar labiem vārdiem, gan 
ar pārtikas paciņām aiz durvīm. Tāpēc 
novērtējam, ka esam veseli un ka varam 
būt kopā ar saviem tuviniekiem!

Aicinu visus novada iedzīvotājus iz-
turēties ar sapratni un ievērot visus no-
teiktos drošības pasākumus, lai nāka-
mos Valsts svētkus varam svinēt kopīgā 
pasākumā! Mēs, latvieši, esam sīksti un 
stipri! Dievs,svētī Latviju!" 
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Domes sēde 30. oktobrī

Ārkārtas domes sēde 
5. oktobrī

Lēma par COVID -19 izplatības mazināšanu 
Aizputes novadā, nosakot Aizputes vidusskolā  
no 5.10.2020. – 9.10.2020. noteikt izglītojamo  
brīvlaiku; Aizputes vidusskolā no 12.10.2020. 
– 20.10.2020. organizēt mācību procesu attā-
lināti; Padures pamatskolā, Aizputes Mākslas 
skolā, Aizputes Mūzikas skolā  no 5.10.2020. – 
16.10.2020. organizēt mācību procesu attālināti. 
Interešu izglītības nodarbības Aizputes pilsētā, 
tai skaitā Skolēnu jaunrades centrā un Liepājas 
rajona Sporta skolas Aizputes novada treniņgru-
pās  no 05.10.2020. – 16.10.2020. organizēt at-
tālināti. Pārējās Aizputes novada izglītības iestā-
dēs, ja kāds no  pedagogiem atrodas karantīnā, 
šajā mācību priekšmetā organizēt mācības attāli-
nāti. Pārtraukt visas interešu pulciņu un amatier-
mākslas kolektīvu  nodarbības Aizputes novadā 
no 5.10.2020. – 23.10.2020. Aizputes vidussko-
las pirmsskolas izglītības grupās no 5.10.2020.  
– 20.10.2020. organizēt darbu dežūrgrupu re-
žīmā. Aizputes novada domes administrācijā no 
5.10.2020. – 16.10.2020. pārtraukt apmeklētāju 
pieņemšanu klātienē, izņemot Dzimtsarakstu no-
daļā un Valsts un pašvaldību klientu apkalpoša-
nas centrā, kasei noteikt četru stundu darba laiku. 
Atcelt no 5.10.2020.-16.10.2020. visus Aizputes 
novada pašvaldības teritorijā plānotos publiskos 
pasākumus – kultūras, sporta u.c. Aizputes no-
vada pašvaldības policijai pastiprināt kontroli par 
pulcēšanās ierobežojumiem Aizputes novadā.

Ārkārtas domes sēde 
19. oktobrī

Nolēma Aizputes vidusskolā no 21.10.2020. 
– 23.10.2020. 7.-12.klašu izglītojamajiem orga-
nizēt mācību procesu attālināti.

Lēma nodrošināt ar brīvpusdienām pārtikas 
paku veidā Aizputes novada 7.-12.klašu izglīto-
jamos, kuri izglītības procesu apgūst attālināti.

Nodrošināt ar brīvpusdienām pārtikas paku 
veidā Padures pamatskolas 1.-9.klases izglītoja-
mos no 5.10. – 16.10.2020; 7.-9.klases izglītoja-
mos no 26.10. – 30.10.2020.

Aizputes novada izglītības iestāžu vadītājiem 
organizēt pārtikas paku izsniegšanu. Pārtikas 
pakas netiek piegādātas ārpus Aizputes novada.

Nolēma atcelt vecāku līdzfinansējuma maksu 
Aizputes Mākslas skolas, Aizputes mūzikas sko-
las audzēkņiem un Liepājas rajona Sporta skolas 
Aizputes treniņgrupu audzēkņiem no 2020.gada 
1.oktobra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Piešķīra finanšu līdzekļus auto stāvlaukuma un 
gājēju ietves izbūvei pie Aizputes novadpētnie-
cības muzeja ēkas Skolas ielā 1, Aizputē 7492 
EUR apmērā no pašvaldības līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem.

Domes sēde 30. oktobrī
Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpašuma jau-

tājumiem.
Nolēma noteikt lokālplānojuma izstrādi teri-

torijas plānotās (atļautās) izmantošanas - funk-
cionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu izmaiņai īpašumā Herteļa 
ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā kā Teritorijas 
plānojuma grozījumus un uzsākt lokālplānojuma 
izstrādi Teritorijas plānojumā noteiktās plānotās 
(atļautās) izmantošanas - funkcionālā zonējuma 
maiņai no Publiskās apbūves teritorijas uz maz-
stāvu dzīvojamās mājas apbūves teritoriju.

Nolēma apstiprināt izsoles rezultātu un dzī-
vokļa īpašumu Nr.4, Atmodas ielā 31, Aizputē, 
69,1 m2 platībā un 9/100 kopīpašuma domāja-
mām daļām no dzīvojamās mājas un zemes ga-
bala par 2130,00 EUR.

Nolēma apstiprināt izsoles rezultātu un at-
savināt nekustamo īpašumu "Austrumnieki" 

Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, 2,94 ha 
platība, par 12300,00 EUR.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīgā īpašuma 
"Pie Miķeļiem" zemes vienības daļas 2.01 ha 
platībā un īpašuma "Miķeļi" zemes vienības 1.66 
ha platībā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, 
rakstisku, nosakot izsoles datumu – 2020.gada 
17.novembris. Minimālā gada nomas maksa 
135,00 EUR. 

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma 
"Jaunspīdolas"  1,1 ha platībā Cīravas pagastā, 
Aizputes novadā, nomas tiesību izsoli, nosa-
kot izsoles datumu – 2020.gada 17.novembris.  
Minimālā gada nomas maksa ir 50,00 EUR. 

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma 
"Kalnarāji" zemes vienības daļas 4,3 ha platībā 
nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles datumu – 
2020.gada 17.novembris. Minimālā gada nomas 
maksa ir 170,00 EUR. 

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma 
"Lindas" daļas - 1,1 ha platībā nomas tiesību iz-
soli, nosakot izsoles datumu – 2020.gada 17.no-
vembris, nosakot, ka minimālā gada nomas mak-
sa ir 45,00 EUR.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma 
"Grantskalnu karjera" zemes vienības daļas 2,8 
ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
Lažas pagastā, Aizputes novadā, nomas tiesī-
bu izsoli, nosakot izsoles datumu – 2020.gada 
17.novembris. Minimālā gada nomas maksa ir 
100,00 EUR. 

Atcēla Aizputes novada domes 2020.gada 
26.augusta lēmumu Nr.445 (protokols Nr.13, 
40.§) un nolēma rīkot nekustamā īpašuma 
"Apriķu Krastiņi" Lažas pagastā, Aizputes nova-
dā, daļas ar kopējo platību 2,12 ha platībā nomas 
tiesību rakstisku izsoli, nosakot izsoles datumu – 
2020.gada 17.novembris.

Nolēma rīkot nekustamā īpašuma "Plūmju 
dārzs" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, ze-
mes gabala daļas ar kopējo platību 1,10 ha platī-
bā nomas tiesību rakstisku izsoli, nosakot izsoles 
datumu – 2020.gada 17.novembris. Minimālā 
gada nomas maksa ir 50,00 EUR. 

Piešķīra dotāciju biedrībai SMG "SERDE" 
2599,90 EUR apmērā jumta daļas atjaunošanai 
Atmodas ielā 9, Aizputē, Aizputes novadā.

Piešķīra biedrībai "Linmeijers" līdzfinansējumu 
2000,00 EUR apmērā kultūras pieminekļa Pasta 
ielā 6, Aizputē, Aizputes novadā saglabāšanai.

Piešķīra dotāciju biedrībai "Aizputes 
Samarietis" 126,00 EUR  apmērā nodarbību va-
dīšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām 2020.gada novembra un decembra mēnesī 
saskaņā ar iesniegto aktivitāšu plānu.

Nolēma segt SIA „Aizputes nami” Aizputes 
novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu 
apsaimniekošanas maksas par summu 238,51 
EUR.

piešķīra SIA "Aizputes nami" dotāciju 103,15 
EUR apmērā, lai segtu pašvaldībai piederošu dzī-
vokļu bijušo īrnieku parādus.

Nolēma ieskaitīt Aizputes novada domes 
Kazdangas pagasta pārvaldes budžetā komunā-
lo maksājumu pārmaksu 63,04 EUR.

Lēma dzēst īres, elektrības, atkritumu izveša-
nas un komunālo pakalpojumu maksājumu pa-
rādu no Kazdangas pagasta pārvaldes debitoru 
saraksta 1048,65 EUR.

Nolēma pieņemt no Vācijas Federatīvās 
Republikas "Rieven-Stiftung" mērķziedojumu 
4000,00 EUR apmērā Kalvenes pamatskolai, 
nosakot mērķziedojumu izlietot Kalvenes pamat-
skolas skolēniem, kuriem nav pieejama datorteh-
nika (datori, planšetes, mobilie telefoni) attālinā-
tās mācību programmas nodrošināšanai.

Lēma atļaut Dzērves pamatskolas direktoram 
paredzēto finansējumu malkas šķūņa būvnie-
cībai izlietot skolas saimniecības ēkas jumta re-
montam un sākt organizēt iepirkuma procedūru.

Nolēma atļaut organizēt iepirkumu Cīravas pa-

gasta pārvaldei jaunas automašīnas iegādei.
Apstiprināja nedzīvojamo telpas nomas maksu 

pašvaldības īpašumā Atmodas ielā 17, Aizputē, 
Aizputes novadā.

Nolēma ar 2020.gada 2.novembri iznomāt tel-
pas Nr. 19, 20 un 21 ar kopējo platību 36,80 m2 
Avotu ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā.

Nolēma pārcelt zobārstniecības kabinetu un 
Kazdangas ambulanci, reģistrētu Ķiršu gatve 1, 
Kazdanga, Aizputes novads, LV-3457 uz adresi 
Pils gatve-2, Kazdanga, Aizputes novads, LV-
3457.

Apstiprināja nolikumu par finanšu līdzekļu un 
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, 
uzskaites un izlietošanas kārtību Aizputes nova-
da pašvaldībā.

Nolēma C uzturēšanas klasi noteikt autoceļiem 
un centra ielām, pa kurām regulāri notiek pasa-
žieru pārvadāšana ar autobusiem, D uzturēšanas 
klasi noteikt autoceļiem un centra ielām, pa ku-
rām regulāri nenotiek pasažieru pārvadāšana ar 
autobusiem novadā.

Nolēma atcelt 2020.gada 25.marta lēmuma 
Nr.105 (prot.Nr.5, 1.§) "Grozījumi Aizputes no-
vada domes 2013.gada 27.decembra saisto-
šajos noteikumos Nr.34 "AIZPUTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"".

Lēma anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 
Ganību gatvē 3-13, Kazdangā, Kazdangas pa-
gastā, Aizputes novadā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Zingberga ielā 4, 
Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniekam 
pašvaldības līdzfinansējumu par kanalizācijas 
trases izbūvi no centralizētās kanalizācijas sistē-
mas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas pieslē-
guma vietai nekustamajā īpašumā – 736,20 EUR 
apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Austrumu ielā 
11A, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpaš-
niecei pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada 
trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgā-
des pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 
273,00 EUR apmērā; kanalizācijas trases izbūvei 
no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgu-
ma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai ne-
kustamajā īpašumā – 563,10 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Līdumu ielā 8, 
Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniekam  
pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada trases 
izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēgu-
ma vietai nekustamajā īpašumā – 300,00 EUR 
apmērā; kanalizācijas trases izbūvei no centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas 
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 800,00 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Brīvības ielā 2, 
Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniekam 
pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada trases 
izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēgu-
ma vietai nekustamajā īpašumā – 145,80 EUR 
apmērā; kanalizācijas trases izbūvei no centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas 
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 800,00 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Smilšu ielā 10, 
Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniecei 
pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada trases 
izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēgu-
ma vietai nekustamajā īpašumā – 280,50 EUR 
apmērā; kanalizācijas trases izbūvei no centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas 
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 567,00 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Jura Mātera ielā 
42, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpaš-
niecei pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada 
trases izbūvei no centralizētās ūdensapgādes 

sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgā-
des pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā – 
300,00 EUR apmērā; kanalizācijas trases izbūvei 
no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgu-
ma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai ne-
kustamajā īpašumā – 645,60 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 10, 
Aizpute, Aizputes novads, īpašniekam pašvaldī-
bas līdzfinansējumu: kanalizācijas trases izbūvei 
no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgu-
ma vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai ne-
kustamajā īpašumā – 800,00 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Pļavu ielā 12, 
Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, īpašniekam  
pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada trases 
izbūvei no centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēgu-
ma vietai nekustamajā īpašumā – 184,35 EUR 
apmērā; kanalizācijas trases izbūvei no centra-
lizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas 
līdz kanalizācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 349,50 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Pļavu ielā 12, 
Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 pašvaldī-
bas līdzfinansējumu ūdensvada trases izbūvei no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēgu-
ma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai 
nekustamajā īpašumā – 299,85 EUR  apmērā; 
kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās ka-
nalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kana-
lizācijas pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 577,5 EUR apmērā.

Apstiprināja Aizputes novada domes 2020.
gada 30.oktobra saistošos noteikumus "Grozījumi 
Aizputes novada domes 2020.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 "Aizputes novada 
domes budžets 2020.gadam"".

Lēma precizēt Aizputes novada domes 2020.
gada 30.septembra saistošos noteikumus Nr.18 
"Kārtība, kādā Aizputes novada dome sedz pri-
vātās pirmsskolas izglītības programmas izmak-
sas" atbilstoši Vides un reģionālās aizsardzības 
ministrijas norādījumiem.

Nolēma pagarināt 2015.gada 13.martā no-
slēgtos Patapinājuma līgumus par dzesētavu 
nodošanu lietošanā pieciem mednieku kolek-
tīviem, noslēdzot par to Vienošanos, paredzot 
Patapinājumu līgumu pagarinājuma termiņu - 5 
gadi.

Nolēma piešķirt 2020.gada 18.novembrī ap-
balvojumus "Aizputes novada Goda novad-
nieks" Anitai Tuleiko  –  par mūža ieguldījumu 
kultūras jomā;  "Aizputes novada domes Goda 
raksts" Ingrīdai Burānei – par nozīmīgu ieguldī-
jumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
Aizputes novadā – grāmatas "Un spēcīgs cel-
šos" izdošanu; Jānim Gunāram Kalnmalim – par 
mūža ieguldījumu glezniecībā un aktīvu darbī-
bu 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 jauniešiem ar īpašām vajadzībām; 
Vēsmai Kronbergai – par iejūtību, atsaucību un 
ilggadēju ieguldījumu novada iedzīvotāju veselī-
bas aprūpē "Aizputes novada domes Atzinības 
raksts" Kasparam Rogam – par ieguldījumu kul-
tūras jomā, veiksmīgu debiju literatūrā, izdodot 
grāmatu "TRĪS"; Artūram Lapkam – par radošu, 
nesavtīgu un aktīvu darbību vēsturiskās apbūves 
sakārtošanā, atjaunošanā un kultūras dzīves šo-
dienīgu skatījumu. Pasniegt Pateicības rakstus 
Aizputes novada uzņēmējiem: SIA "Lauku kū-
rorts" – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un pozi-
tīvu praksi kultūras un tūrisma veicināšanā; SIA 
"Beķereja - SS" – par veiksmīgu uzņēmējdarbību 
un Aizputes novada pozitīva tēla veicināšanu.
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Izsoles

Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei 
piederošas nedzīvojamās telpas Lažas ielā 1-1, Aizputē, platība 74,30 m2, kas sa-
stāv 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 vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā vai jā-
nosūta elektroniski parakstīts dokuments 
e-pastā dome@aizpute.lv. Izsoles nodro-
šinājuma nauda 10% apmērā jāiemaksā 
Aizputes novada domes kontā: Aizputes 
novada dome, reģ.nr. LV90000031743, no-
rēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, 
AS "SEB Banka", kods UNLALV2X, norādot 
"Lažas iela 1-1, izsole".

Aizputes novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes no-
vada 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, izso-
les solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes nova-
da 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 jā-
iesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes 
novada valsts un pašvaldību vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektro-
niski parakstīts dokuments e-pastā dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% 
apmērā jāiemaksā Aizputes novada do-
mes 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 no-
vada 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, izso-
les solis 50 EUR. Izsole notiks Aizputes nova-
da 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 jā-
iesniedz brīvas formas pieteikums Aizputes 
novada valsts un pašvaldību vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā vai jānosūta elektro-
niski parakstīts dokuments e-pastā dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 
10% apmērā jāiemaksā Aizputes novada do-
mes kontā: Aizputes novada dome, reģ.nr. 
LV90000031743, norēķinu konts LV62 UNLA 
0012000130425, AS "SEB Banka", kods 
UNLALV2X, norādot "Saules 5-70, izsole".

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada do-
mei 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, izso-
les 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 vie-
notajā klientu apkalpošanas centrā vai jā-
nosūta 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 pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tie-
sībām īpašumā "Jaunspīdolas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6448 007 
1053, 1,1 ha platībā Cīravas pagastā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466 
005 0282. 

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.11.00 Aizputes novada domē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lie-
tošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas 
maksas sākuma cena 50 EUR (neieskaitot 
PVN), izsoles solis 5 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem 
jāiesūta Aizputes novada valsts un pašval-
dību vienotajā klientu apkalpošanas centrā  
ar norādi "Nomas tiesību izsole īpašumam 
"Jaunspīdolas", Cīravas pagastā, Aizputes 
novadā ar kopējo apsaimniekojamo platī-
bu 1,1 ha" līdz 2020. gada 16.novembrim 
plkst.16.00.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tie-
sībām zemes gabala daļai 2 ha platībā nekustamā īpašuma "Pie Miķeļiem" zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 6448 002 0020 un īpašuma "Miķeļi" zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 6448 002 0513, Cīravas pagastā, kopējā platība 3,67 ha.

Izsole notiks 2020. gada 17.novembrī plkst.11.10 Aizputes novada domē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 3,67 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lie-
tošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 135 EUR (neieskaitot 
PVN), izsoles solis 10 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem 
jāiesūta Aizputes novada valsts un pašval-
dību vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā  ar norādi "Nomas tiesību izsole  īpa-
šuma "Pie Miķeļiem" daļai un īpašumam 
"Miķeļi", Cīravas pagastā, Aizputes no-
vadā ar kopējo apsaimniekojamo platību 
3,67 ha", līdz 2020. gada 16.novembrim 
plkst.16.00.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesī-
bām īpašumā "Plūmju dārzs", Kazdangā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
6468 005 0054 daļu 1,1 ha platībā .

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.12.00 Aizputes novada domē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lie-
tošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas 
maksas sākuma cena 50 EUR (neieskaitot 
PVN), izsoles solis 5 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Pretendentiem 
jāiesūta Aizputes novada  valsts un paš-
valdību vienotajā klientuapkalpošanas 
centrā  ar norādi "Nomas tiesību izso-
le  Kazdangas pagasta īpašuma "Plūmju 
dārzs" zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6468 005 0054 daļai 1,1 ha 
platībā" līdz 2020. gada 16.novembrim 
plkst.16.00.
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2020.gada 29.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.6
APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes

2020.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.229 (protokola Nr.8, 57.§)

Grozījumi Aizputes novada domes 2012. gada 25. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.8  "Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Aizputes novadā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"

15.panta pirmās daļas 1.,2. punktiem,
21.panta pirmās daļas 13.punktu un 

Atkritumu apsaimniekošanas
 likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu 

1. Izdarīt Aizputes novada domes 2012.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 
"Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Aizputes novadā" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
"20. Domes Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros piemēro adminis-

tratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem."
1.2. Izslēgt 47.punktu. 
1.3. Izteikt 60.punktu šādā redakcijā: 
"60. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulē-

jošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā."

1.4. Izteikt 63.punktu šādā redakcijā:
"63. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumu minētajiem pārkāpu-

miem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Aizputes novada  pašval-
dības policija."

1.5. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:
"64. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizputes novada domes Administratīvā 

komisija."
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā reizē ar Administratīvās atbildības likumu.

Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām īpašumā "Kalnarāji", Kazdangas pag., zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6468 013 0010 daļu 4,3 ha platībā .

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.11.00 Aizputes novada domē 
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 4,3 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 170 EUR (ne-
ieskaitot PVN), izsoles solis 10 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Preten-
dentiem jāiesūta Aizputes novada  vie-
notajā valsts un pašvaldību klientu ap-
kalpošanas centrā  ar norādi "Nomas 
tiesību izsole īpašumam "Kalnarāji", 
zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 6468 013 0010, Kazdangas pa-
gastā, Aizputes novadā, daļas 4,3 ha 
platībā" līdz 2020. gada 16.novembrim 
plkst.16.00.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām īpašumā "Lindas", Kazdangas pag., zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 6468 013 0009, daļu 1,1 ha platībā .

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.11.30 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 45 EUR (neies-
kaitot PVN), izsoles solis 5 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Preten-
dentiem jāiesūta Aizputes novada  vie-
notajā valsts un pašvaldību klientu ap-
kalpošanas 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 2020. gada 
16.novembrim plkst.16.00.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām īpašumā "Grantskalnu karjera", Lažas pag., zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 6472 007 0217 daļu 2,8 ha platībā .

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.11.40 Aizputes novada domē 
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 2,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 100 EUR (ne-
ieskaitot PVN), izsoles solis 10 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Preten-
dentiem jāiesūta Aizputes novada  vie-
notajā valsts un pašvaldību klientuap-
kalpošanas centrā ar norādi "Nomas 
tiesību izsole īpašumam "Granstkalnu 
karjera", zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6472 007 0217, Lažas pa-
gastā, Aizputes novadā, daļai 2,8 ha 
platībā" līdz 2020. gada 16.novembrim 
plkst.16.00.

Aizputes novada pašvaldība rīko mutisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām īpašumā "Apriķu Krastiņi", Lažas pag., zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 6472 004 0162 daļu 2,12 ha platībā. 

Izsole notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.11.50 Aizputes novada domē 
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 2,12 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – tīrumi. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 85 EUR (neies-
kaitot PVN), izsoles solis 5 EUR.

Rakstiskais piedāvājums Preten-
dentiem jāiesūta Aizputes novada vie-
notajā valsts un pašvaldību klientu ap-
kalpošanas centrā  ar norādi "Nomas 
tiesību izsole īpašumam "Apriķu 
Krastiņi", zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6472 004 0162, Lažas pa-
gastā, Aizputes novadā, daļa 2,12 ha 
platībā" līdz 2020. gada 16.novembrim 
plkst.16.00.

2020.gada 30.septembra Saistošie noteikumi Nr.18
APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes

2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.528 (protokola Nr.15, 50.§)

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 iegu-
ves 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 iz-
glītības programmas.

4. Finansējuma apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz noteikumiem par izmaksu no-
teikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām iz-
maksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei.

5. Pašvaldības atbalstu piešķir, pamatojoties uz vecāka iesniegumu. Iesniegtos doku-
mentus pārbauda un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Dome.

6. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu mak-
sa, 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 iz-
glītības iestādi un likumisko pārstāvi vienu reizi mācību gadā.

8. Finansējums ik mēnesi tiek ieskaitīts attiecīgas privātās pirmsskolas izglītības ies-
tādes norādītajā bankas kontā pēc rēķina saņemšanas.

9. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam ie-
sniedz 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 liku-

misko pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu attiecīgajā 
iestādē.

11. Lēmumu par finansējuma pārtraukšanu pieņem Dome.
Novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis
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Pateicoties Latvijas Pašval-
dību savienības projekta 
"Meža dienas 2020 – Meža no-
zare: Skaista ainava un mež-
saimniecība ekonomikai" ar 
moto "Veidosim daudzveidīgu 
Latviju un tīkamu ainavu!" un 
Meža attīstības fonda finansē-
jumam laika posmā no 2020.
gada 9.septembra līdz 20.ok-
tobrim Kazdangā un muižas 
parkā tika labiekārtota parka 
daļa pie avota. Ir uzstādītas šū-
poles ainaviski skaistā vietā, lai 
varētu vērot Dzirnezeru visos 
gadalaikos. Laukumā pie avota 

uzstādīti divi soli ar atzveltni un 
roku balstiem un stends. Tajā 
izvietota informatīva plāksne ar 
informāciju par Kazdangas mui-
žas parkā sastopamiem retiem 
kukaiņiem, augiem. Netālu no 
avotiņa vietas ierīkota sausā tu-
alete. Stāvās takas aprīkotas ar 
kāpnēm, norobežota piebrauk-
tuve avotam. 

Plānotais seminārs "Latvijas 
meža resursu ilgtspējīga iz-
mantošana. Koku ieaudzē-
šana un audzēšana dažādos 
zemes lietojuma veidos - ie-
guldījums Latvijas bioekono-

mikā" Aizputes novada epi-
demioloģiskā stāvokļa dēļ tika 
pārcelts no 2020.gada 9.ok-
tobra uz 2020.gada 13.no-
vembri un notiks Kazdangas 
pilī.  Informācija un pieteikša-
nās: tālr. 25414008 vai birojs@
lmsp.lv, tālr. 29103813 vai tu-
risms@kazdanga.lv, www.aiz-
putesnovads.lv, www.lmsp.lv

Kazdangas parks pēc platības 
(196 ha) ir viens no lielākajiem 
un dendroloģiski bagātākajiem 
Latvijas muižu parkiem. Parka 
veidošana aizsākusies jau 19. 
gadsimta sākumā. Tajā ir vai-

Kazdangas muižas parkā Meža dienu ietvaros 
labiekārtota atpūtas vieta pie avota

Foto: Kristīne Vītola

Foto: Kristīne Vītola

rāk nekā 200 sugu koku un krū-
mu. No tiem 127 ir svešzemju 
sugas. Parkā ir uzskaitītas 150 
putnu sugas, un parks iekļauj 
visu Kazdangas centra teritori-
ju, ietverot arī Kazdangas pili un 
teritoriju ap  baronu Manteifeļu 
dzimtas kapenēm. 

1993. gadā Latvijas Zinātņu 
akadēmijas botāniskā dārza 
speciālisti veica Kazdangas par-
ka inventarizāciju, 2013. gadā 
ir veikta atkārtota inventarizā-
cija. 2015. gada oktobrī parka 
izpēti veica Ilze Māra Janelis, 
pieredzējusi parku vēsturis-
kās ainavas speciāliste, Latvijā 
vienīgā šāda veida pētniece. 
Pamatojoties uz I.M.Janeles at-
zinumu, tiek atjaunots un pa-
pildināts vēsturiskais muižas 
parks, tādējādi ieturot 19.gad-
simta ainavu parku koncepci-
ju. Parka teritorijā ir izvietotas 
12 koka skulptūras. Pēdējo trīs 
gadu laikā izveidota atpūtas 
vieta pie Dzirnezera, gājēju ta-
ciņas, veloceliņš, sakopta avo-
tiņa vieta, labirints no spirejām. 
Tiek kopti un saglabāti senie 
parka vēstures un dabas objek-
ti: dižkoki, akmens soliņi, grota, 
Vītoliņu pilskalns, 5 zivju dīķi, 
piemiņas akmeņi, aleja, senās 
skatu vietas.

Avotiņa vieta (I.M.Janelis atzi-
numā tā ir daļa no Šēfera birzs) 
Kazdangas muižas parkā ir bieži 
apmeklēta. Cilvēki ne tikai brauc 
pēc avota ūdens, bet arī pastai-
gājoties bauda Dzirnezera aina-
vas, kas ir lieliska tikšanās vieta 
dažādu  paaudžu un interešu 
cienītājiem.

2018. gadā ELFLA LEADER 
projekta izveidots jauns dabas 
tūrisma infrastruktūras objekts 
- gājēju pontonu laipa uz ponto-
niem pāri Dzirnezeram, 2 met-
rus plata un 190 metrus gara, 
savukārt skatu tornis ir 2,7 met-
ru augstumā virs mainīgā ūdens 
līmeņa putnu, dzīvnieku un da-
bas daudzveidības vērošanai. 
Šāda tipa dabas tūrisma infra-
struktūra pagaidām ir vienīgā 
Dienvidkurzemē. Tagad parks 
piesaista arvien vairāk dabas 
draugus, pētniekus, ornitolo-
gus, tūristus, nūjotājus, parku 
speciālistus.

2018.gadā SIA ”LABIE KOKI" 
eksperti veica Kazdangas mui-
žas parka potenciāli aizsargā-
jamo dendroloģisko stādījumu 
novērtējumu ar priekšlikumiem 
par ĪADT aizsardzības režīma 
maiņu.

(Informē Kristīne Vītola, vadī-
tāja tūrisma jomā Kazdangā)

Top Aizputes novadpētniecības muzeja virtuālās ekspozīcijas "Pastaiga pa Aizputi 
pirms simts gadiem un šodien" vācu valodas versija

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
piešķīris 3000 EUR finansēju-
mu Aizputes novadpētniecības 
muzeja projektam "Pastaiga 
pa Aizputi pirms simts gadiem 
un šodien" vācu valodas versi-
jas izveidei, kas tika iesniegts 
mērķprogrammas "Nākotnes 
kultūras piedāvājuma veido-
šana visās kultūras nozarēs" 
projektu konkursam augustā. 
Projekta realizācijai piešķirts arī 

Aizputes novada domes līdzfi-
nansējums. 

Šis projekts tiks realizēts, 
balstoties uz 2016. gadā VKKF 
finansētā un muzeja realizē-
tā projekta bāzes, kura ietva-
ros tika izveidota muzeja mājas 
lapa  www.aizputesmuzejs.lv, 
kur viena no sadaļām  ir muze-
ja virtuāla ekspozīcija "Pastaiga 
pa Aizputi pirms simts gadiem 
un šodien".  

Lai gan šīs ekspozīcijas  pie-
dāvājums ir atzinīgi novērtēts 
un publiski pieejams ikvienam 
pilsētas vēstures interesentam 
gan Latvijā, gan arī citviet pa-
saulē, tomēr vairākkārt nācies 
uzklausīt mājas lapas apmeklē-

tāju atzinumus, ka būtisks iero-
bežojums informācijas uztverei 
ir valodas barjera tiem, kas ne-
pārvalda latviešu valodu. Tā kā 
Aizputes kultūrvēsturisko man-
tojumu veidojuši kurši, vienviet 
dzīvojot ar ebrejiem un baltvā-
ciešiem, kas runāja vācu valodā 
un pilsētai bija  devuši arī savu 
nosaukumu - Hasenpoth, uz-
skatām, ka ir ļoti svarīgi, lai šis 
izpētes materiāls viņu pēcte-
čiem būtu pieejams nepastar-
pināti - viņu dzimtajā  vācu va-
lodā.

Projektā paredzēto  aktivi-
tāšu realizēšanā iesaistīti vācu 
valodas tulks Andrejs Muraško, 
kurš veiks virtuālās pastaigas 

tekstu tulkošanu vācu valodā, 
Vācijā dzīvojošā un daudziem 
aizputniekiem jau labi pazīsta-
mā baltvāciete Gerda Kola, kura 
veiks tulkoto tekstu rediģēšanu 
un korekciju, kā arī IT speciālists 
Mārtiņš Uztics, kurš veidoja arī 
virtuālās pastaigas latvisko ver-
siju. Projekta realizācijas gala 
termiņš ir šī gada 31. decem-
bris.

 Realizējot šo projektu, ir vēl-
me uzlabot un  pilnveidot muze-
ja mājas lapas www.aizputes-
muzejs.lv piedāvājumu klāstu  
un vairot Aizputes un tā muzeja 
atpazīstamību vācvalodīgo in-
terneta vietņu lietotājiem, kas 
orientēti uz kultūrvēsturiskā 

mantojuma iepazīšanu un iz-
pēti. Radot virtuālās ekspozīci-
jas "Pastaiga pa Aizputi pirms 
simts gadiem un šodien" vācu 
valodas versiju, tiks mesta lai-
pa no pagātnes uz tagadni, tā-
dējādi  nodrošinot un veicinot 
kvalitatīva vēsturiskās izpētes 
materiāla vēl plašāku pieejamī-
bu un publicitāti visu paaudžu 
vācvalodīgo cilvēku auditori-
jai visā pasaulē, lai tas kalpotu 
kā lielisks izziņas, pētīšanas un 
salīdzināšanas iespēju kopums 
un būtu nozīmīgs un paliekošs 
ieguldījums nākamajām paau-
dzēm.

(Jolanta Berga, Aizputes no-
vadpētniecības muzeja vadītāja)
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No 19. oktobra līdz 5. de-
cembrim muzeja izstāžu zālē ar 
savu veikumu izstādē "DOMA" 
viesojas Rudzīšu ģimene no 
Liepājas. Viņi ir pozitīvi, drau-
dzīgi un komunikācijai ar sa-
biedrību atvērti cilvēki, kurus 
vieno ģimene un radošas ak-
tivitātes dažādās mākslas jo-
mās.

Lūk, Rudzīšu ģimenes vizīt-
karte:

Viņi uzskata, ka ģimene ir ne 
tikai fiziska drošība, mājas un 
materiāls atbalsts, bet arī vide, 

garīga platforma, kurā atvērt 
savu radošo potenciālu. Mēs 
viens otru mācām, bagātinām 
un iedvesmojam.

Terēze Marija Miltiņa: "Trīs 
gadus pulciņā pie skolotā-
jas Daces Virsnieces (Liepājas 
Bērnu un jauniešu centrā) ap-
guvu knifiņus darbā ar mālu. 
Esmu iepazinusi keramikas 
pamatus un zinu, ko nozīmē, 
piemēram, angoba, glazūra, 
biskvīts. Veidoju gan krāsai-
nus, gan bezkrāsainus darbi-
ņus. Pulciņā ieguvu arī draugus 

un paziņas. Savukārt Liepājas 
Bērnu mākslas skolā mācos 
veidošanu pie skolotājas Jūlijas 
Terentjevas. Iedvesmojos arī no 
mākslinieces keramiķes Vinetas 
Trumpenieces. Pēc strādāšanas 
ar mālu  jūtos mierīga."

Agnese Rudzīte sakās pie-
dzimusi īstajā laikā un vietā. Pēc 
būtības vācēja un uzsver, ka pa-
saulē ir saražots tik daudz da-
žāda materiāla, ka jaunam tērēt 
līdzekļus ir neapdomīgi. Tādēļ 
top gan taktilā māksla no ma-
kulatūras, gan lupatgleznas no 
tekstilatgriezumiem. Mākslā tā-
pat kā dārzniecībā nav kļūdu, ir 
tikai eksperimenti. Krāsošanas, 
etiķošanas, balināšanas, šūša-
nas un izšūšanas eksperimenti 
– dauzīšanās ar audumu gaba-
liem, pakļaujot tos vides ietek-
mei, izkarinot saulē un vējā, 
ierokot zemē. Aizputes novad-
pētniecības muzeja Mazajā 
izstāžu zālē skatāmajās lu-
patgleznās iešūti stāsti no ra-
došās ekspedīcijas "Atrast sevi 
Kurzemē". Te dzeja, dziesmas 
un stāsti no Kurzemes pilsētām 
un piejūras ciemiem.

Jāņa Rudzīša fotomirkļi, kas 
fiksēti pilsētvidē, ļauj novērtēt, 
atklāt un vairāk iemīlēt vietu, 
kurā viņš dzīvo. Jānis ir visas 
Latvijas – savas dzimtenes – 
patriots un pilsonis. Katrs no-
stūris, kaktiņš un pamestais ak-
mens mūris viņu uzrunā, aicina 

Rudzīšu ģimenes izstāde "DOMA" Aizputes 
novadpētniecības muzejā

to iepazīt dziļāk. Arī kaķus par 
draugiem viņš sauc. Uzgaida, 
pabaro un bildē tos. Relaksācija, 
ja vārdos tas jāietērpj. Pastaigas 
ar fotokameru sevī ietver veselu 
rituālu – pastaigas svaigā gaisā, 
sarunas ar nejauši sastaptiem 
cilvēkiem un laikabiedriem, kā 
arī jaunatklājumi fotomākslas 
lauciņā un atgriezeniskā sai-
te sociālajos tīklos. Nav svarīgi, 
kādā mākslas jomā vai tehnikā 
strādā cilvēks, galu galā viņš 
atveido sevi, projicē savu iek-
šējo pasauli. Jāņa gadījumā tā 
ir mīlestība pret pasauli – Dievu, 
dabu un darbu. Nepateikto ļauj 
novērot skatītājiem pašiem! Ar 
cieņu Jānis Rudzītis – vīrs, tētis 
un Liepājas 8.vidusskolas skolo-
tājs. Būsim pazīstami!

Par Aizputi kā vietu ģime-
nes kopējā veikuma izstā-
dei Agnesei, Jānim un Terēzei 
Marijai ir konkrēts viedoklis: 

"Aizpute ir perfekta apstākļu 
sakritība, jo te dzīvo labi cilvēki, 
kas veido patīkamu vidi ap sevi, 
kas kā magnēts mūs pievelk. 
Liels paldies rezidenču centram 
SERDE par iespēju realizēties 
un sapņot lielas domas. Silts ro-
kasspiediens Aizputes novad-
pētniecības muzeja kolektīvam 
par laipnu uzņemšanu! Paldies!"

Izstādes iekārtošanas proce-
sā piektdien, 16.oktobrī, Jānis 
Rudzītis saņēma ziņu, ka viens 
no viņa iesniegtajiem darbiem 
Liepājas muzeja rīkotajai ikga-
dējai Liepājas  vizuālās mākslas 
izstādei "Tuvplāni" saņēmis 
Liepājas Kultūras pārvaldes bal-
vu par aktuālu dzīves tvērumu 
un atspoguļojumu fotogrāfijā. 
Aizputes novadpētniecības mu-
zejs apsveic Rudzīšu ģimeni ar 
sasniegumiem!

(Jolanta Berga, Aizputes no-
vadpētniecības muzeja vadītāja)

Katra īpašuma vizītkarte ir 
sēta un dārzs, tāpēc ļaudis ar 
lielu rūpību un uzmanību tos 
gan iekārto, gan arī kopj.

 Šogad arī kazdandzniekiem 
bija iespēja padižoties ar savu 
lepnumu – savu sētu, savu vidi. 
Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
šovasar Kazdangas pagastā no-

risinājās sakoptāko sētu, iestāžu 
un pagalmu konkurss "Skaista 
mana tēva sēta".

Vienmēr ir teikts, ka mūsu ba-
gātība ir mūsu cilvēki – čakli, ra-
doši un izdomas bagāti. Šīs vasa-
ras sakoptāko sētu konkurss šo 
teicienu tikai vēl vairāk apstipri-
nāja. Katrā sētā, kura tika apmek-

lēta, redzējām cilvēku uzņēmību 
un ieguldīto darbu savas vides 
sakārtošanā. Ar lielu apbrīnu uz-
lūkojām grandiozas puķu dobes, 
eksotisku augu kolekcijas, atpū-
tas vietas. Katrai mājai ir savs 
gariņš, kas šo māju sargā - tie ir 
māju saimnieki ar savu apbrīno-
jamo redzējumu, kādai ir jāizska-

Noslēdzies konkurss "Skaista mana tēva sēta" 
Kazdangā

tās viņu sētai. Katram namam un 
sētai ir savs stāsts un sava bagā-
tība. Kādam tā ir gaumīgi izkopta 
vide, taču kādam tā ir vēstures 
elpa, kas seko pagalmā ik uz soļa.

Kazdangas pagasta pārvalde  
izsaka pateicību viensētu, privāt-

māju, daudzdzīvokļu namu un 
uzņēmumu īpašniekiem par ie-
guldīto darbu, izdomu un finanšu 
līdzekļiem savu īpašumu sakār-
tošanā un izdaiļošanā.

(Inese Birkenfelde, Kultūras un 
izglītības centra vadītāja)
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Konkursa mērķis un uzde-
vumi - kopīgi radīt vietai un 
laikam atbilstoši skanīgu mū-
zikas instrumenta nosauku-
mu, pēc tam to izmantojot tā-
lākajā komunikācijā.

Informācija par mūzikas ins-
trumentu – spēlējams ar koka 
vālītēm vai pirkstiem, stīgas 
atrodas vertikāli.

Mūzikas instrumentu var ap-
skatīt Kazdangas muzeja dar-

ba laikā. Ekspreskonkursa no-
saukuma piedāvājumus  sūtīt 
līdz 2020.gada 31.oktobrim 
uz e-pastu muzejs@kazdan-
ga.lv. 

Ekspreskonkursa dalībnie-
ki - ikviens interesents var ie-
sniegt neierobežotu skaitu no-
saukuma piedāvājumu.

Darbu iesniegšanas kārtība: 
Iesniedzot nosaukumu ekspre-
skonkursam,  jānorāda vārds, 

uzvārds, tālruņa numurs. 
Idejas tiek apkopotas iesūtī-

šanas datuma un laika secībā 
(gadījumā, ja izvēlētais nosau-
kums atkārtojas,  par nosau-
kuma autoru tiek uzskatīts tas, 
kas šo ideju nosūtījis pirmais).

Ekspreskonkursa dalībnieks 
apzinās un atzīst, ka, pieda-
loties ekspreskonkursā, viņš 
nodod sava intelektuālā darba 
rezultātu, kas tiek radīts un ie-
sniegts  konkursam un ir kon-
kursa darba rezultāts. Mūzikas 
instrumenta nosaukums  pār-
iet konkursa organizētāja īpa-
šumā. Konkursa dalībnieks 
atsakās no jebkurām tiesībām 
(autortiesībām u.c.) uz ie-
priekšminēto darba rezultātu.

Ekspreskonkursa darbu 
vērtē šanas kritēriji: mūzikas 
instrumenta nosaukuma at-
bilstība vietai un konkrētajam 
mūzikas instrumentam, pama-
tojums nosaukumam, skanī-
gums un pielietošanas vieg-
lums.

Ekspreskonkursa labākā un 
atbilstošākā nosaukuma au-
tors iegūs Kazdangas muzeja 
bezmaksas apmeklējumu (līdz 
5 personām). Konkursa rezul-
tāti tiks publicēti Facebook - 
Kazdangas muzeja mājas lapā.

Informācija pa tālruni 
28616717.

SABIEDRĪBA

Kazdangas muzejs  izsludina mūzikas instrumenta 
nosaukuma ekspreskonkursu

Podnieku darbnīcas "Virzas" 
nodarbība Aizputes pagasta 
pamatskolā

5.oktobrī Aizputes pagasta pamatskolā viesojās podnieku 
darbnīcas "Virzas" pārstāvji.

1.- 4.klases skolēniem bija iespēja piedalīties kompetencēs balstī-
tā mācību satura apguvē, iegūstot gan jaunas zināšanas un pras-
mes, gan iespēju savām rokām izgatavot kādu interesantu priekš-
metu no māla. Skolēni pārliecinājās, ka katrs spēj izgatavot kādu 
trauciņu, strādājot ar podnieku virpu. Keramikas nodarbība deva ie-
spēju skolēniem laiku pavadīt radoši, izmantojot dažādas tehnikas. 
Pievienotā vērtība nodarbībā ir roku darbs, veidot kādu priekšmetu 
no vienkāršas māla pikas, jo māls ir pateicīgs materiāls katra rado-
šās fantāzijas izpausmei.

Kad skolēnu darbi bija gatavi, tos sasaiņoja un nodeva podnieku 
darbnīcas pārstāvjiem, lai tie tiktu žāvēti, speciāli apstrādāti un pēc 
laika nonāktu atpakaļ pie skolēniem. 

Kazdangas muzejā no 8.ok-
tobra līdz 17.novembrim ska-
tāma Ilzes Lagzdiņas gleznu 
izstāde "Mana pasaule".

Stāsta Ilze Lazdiņa: "Zīmēt 
man ir paticies vienmēr, cik nu 
sevi atceros. Skolas laikā esmu 
taisījusi sienas avīzes, pieda-
lījusies ļoti daudzās zīmēša-
nas olimpiādēs, iegūta 1.vieta 
Valsts olimpiādē savā vecuma 
grupā, lielai daļai klasesbiedru 
bija apzīmētas dienasgrāma-
tas un klades… Zīmēju ar stik-
la krāsām, apzīmēju glāzes, 
pudeles, vēlāk arī taisīju glez-
niņas no stikla krāsām, līdz 
piebiedrojos jaundibinātajai 
mākslas studijai. Mākslas stu-
dijā sāku krāsot ar guaša krā-
sām, bet ar tām man nepatika 
zīmēt, tāpēc ļoti ātri sāku gā-
dāt akrila krāsas un gleznoju 
ar tām. Jāpiemin, ka bez glez-
nošanas, esmu nodarbojusies 
vēl ar dažādām citām rado-
šām lietām - esmu gatavojusi 
rotaslietas, apguvusi zīda ap-
gleznošanu un klūgu pīšanu. Ir 
vēl viens sapnītis – apgūt ke-
ramiku. 

Esmu piedalījusies vairākos 
mākslas plenēros – Jaunupē, 
pie Puzes baznīcas, Zlēku 
dzirnavās, Liepenē kempin-

Kazdangas muzejā apskatāma Ilzes Lagzdiņas gleznu izstāde "Mana pasaule"

Ilzes Lagzdiņas glezna "Pekinas tilts" Ilzes Lagzdiņas glezna "Pīlādži"

gā "Jēņi" un Spāres mui-
žā. Tur tapa pēdējā glezna 
"Baroneses aleja". Muižā ir 
savi spoku stāsti un leģen-
das – piemēram, Baltā dāma. 
Sagadījās tā, ka pirmajā dienā 
sēdējām parkā vienuviet, un 
lielākā daļa skicēja vārtu aili, 
kurā savulaik it kā iemūrēta 
jauna meitene, te pēkšņi bez 

vēja, bez kā, netālu nolūza ļoti 
liels ābeles zars. Nospriedām, 
ka esam patraucējušas Balto 
dāmu… 

Gleznoju, ja ko interesantu 
ieraugu dabā vai  internetā. 
Tas ir izaicinājums pamēģināt, 
kas sanāks."

(Kazdangas muzeja vadītāja 
Ilze Holštroma)
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Pēdējā rudens mēnesī, spītējot tumšajiem vakariem, ir iemesls priecīgam noska-
ņām –  Valsts svētku svinēšanai. Novembrī mēs izjūtam kopīgu prieku par Latvijas 
dzimšanas dienu, par to, ka visi esam kopā šajās dienās un mūs vieno mūsu Latvija.  
Arī šogad kā katru gadu no 2020. gada 21. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim 
jebkurš pagasta iedzīvotājs var iesniegt vēstuli par kandidatūru, kura, jūsuprāt, pel-
nījusi pateicību par darbu, kas  iedvesmojis apkārtējos ar savu veikumu, bagātinot 
vai darot bagātāku mūsu pagastu. Pateicības saņēmējam jābūt Kalvenes pagasta 
iedzīvotājam, un vēstulē jābūt norādītam viņa vārdam, uzvārdam un dzīves vietai. 

Vēstules sūtīt Kalvenes pagasta pārvaldei: Skolas iela 21, Kalvene, Aizputes novads, 
LV - 3443 vai personīgi nodot savu pateicības apliecinājumu Kultūras namā vai pa-
gasta pārvaldē, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni līdz 9. novembrim.

Par pateicību pasniegšanu Kalvenes 
pagasta iedzīvotājiem

Grāmatas - domu laivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo kravu no 
paaudzes uz paaudzi. /Fransis Bēkons/

Aizputes novada bibliotēkas aicina grāmatu cienītājus piedalīties lasītveicināšanas 
konkursā "Lasošākā ģimene Aizputes novadā 2020/2021". 

Konkurss norisinās no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam. Konkursā 
var piedalīties ikviena ģimene no Aizputes novada. Dalībnieki lasa paša izvēlētas grā-
matas no jebkuras novada bibliotēkas, ievērojot šādus nosacījumus:

• Ģimenē ir vismaz viens bērns un viens pieaugušais.
• Vismaz vienam pieaugušajam ģimenes loceklim deklarētajai dzīvesvietai jābūt 

Aizputes novadā.
• Bērni lasa grāmatas atbilstoši savai vecuma grupai.
• 30% izlasīto grāmatu ir latviešu autoru darbi.
• Lai pretendētu uz galveno balvu, ģimenes locekļu izlasīto grāmatu kopskaitam 

jābūt vismaz 20, no kurām 5 grāmatas izlasījis viens bērns.
Galvenā balva - 40 EUR dāvanu karte grāmatnīcā. 
Konkursa rezultātu apkopošanu izvērtēs žūrija ,un apbalvošana notiks 2021. gada 

aprīlī.
Sīkāk ar konkursa nolikumu var iepazīties Aizputes novada bibliotēkās, kā arī mā-

jaslapā: aizputesnovads.lv.

Konkurss "Lasošākā ģimene Aizputes 
novadā 2020/2021"

Novembris mums, ikvienam latvietim, ir īpašs mēnesis, kad atzīmējam Latvijas svēt-
kus – iededzam svecīti, atgādinām sev par mūsu valsti un sirdī sajūtam īpaši patrio-
tisku noskaņu. 

Aizputē par labu tradīciju jau kļuvusi došanās Lācplēšu dienas lāpu gājienā 11.no-
vembrī, lai atcerētos un pieminētu tautas varoņus. Lai ievērotu šobrīd noteiktās so-
ciālās distancēšanās prasības, diemžēl šogad nebūs tradicionālais Lāčplēša dienas 
lāpu gājiens.

Aicinām atzīmēt svētkus savās ģimenēs, aizdegt piemiņas svecītes, izjust lepnumu 
par savu Dzimteni, senču mantojumu un sevi – šī izjūta saliedē ģimenes un paaudzes. 
Mēs katrs veidojam Latviju, ieguldot savas pūles, centību un mērķtiecību. Būsim kopā 
domās un godināsim Latviju, apzinoties, ka tā ir nozīmīga mums ikvienam!

(Sanda Zālīte ,Aizputes novada kultūras vadītāja) 

AIZPUTES NOVADA DOME izsludina pretendentu 
pieteikšanos uz Aizputes pilsētas bibliotēkas filiāles 
CĪRAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA vadītāja amatu
Darbs uz nenoteiktu laiku, pilna slodze, kods pēc profesiju klasifikatora 1349 32.
Prasības pretendentiem:
1. Augstākā profesionālā izglītība bibliotēku vai augstākā izglītība citā jomā un profe-
sionālā kvalifikācija bibliotēku jomā (tiks uzskatīta par priekšrocību).
2. Darba pieredze bibliotekārajā darbā vai darbā ar klientu apkalpošanu, vai darbā ar 
bērniem (tiks uzskatīta par priekšrocību).
3. Teicamas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas iemaņas.
4. Informācijas iegūšanas un analīzes prasmes.
5. Precizitāte.
6. Labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.
7. Pozitīva attieksme pret darbu, klientiem un kolēģiem.
8. Prasme uzstāties auditorijas priekšā.
9. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Galvenie amata pienākumi:
1. Plānot un vadīt pagasta bibliotēkas darbu.
2. Sagatavot gada plānu, ceturkšņa plānus, gada atskaiti.
3. Nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējai sabiedrībai atbilstošus pakalpojumus.
4. Plānot un organizēt dažādas aktivitātes un pasākumus lietotāju piesaistīšanai un 
lasīšanas veicināšanai dažādām vecuma grupām.
5. Organizēt sadarbību ar izglītības iestādēm.
6. Veicināt inovatīvu pakalpojumu ieviešanu.
7. Veidot bibliotēkas krājumu atbilstoši bibliotēkas komplektēšanas politikas vadlīni-
jām.
8. Veikt krājuma komplektēšanu un lasītāju apkalpošanu Bibliotēkas informācijas sis-
tēmā "Alise".
9. Atbildēt par iestādes informācijas resursu kvalitatīvu apstrādi un izmantošanu.
10. Rūpēties par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešanu un attīstību.
11. Sniegt apmeklētājiem konsultācijas informācijas meklēšanā un komunikāciju teh-
noloģiju izmantošanā.
12. Veikt novadpētniecības darbu – vākt, sistematizēt un popularizēt materiālus par 
pagasta un bibliotēkas vēsturi.
13. Popularizēt bibliotēkas sniegtos pakalpojumus sociālajos tīklos.
Piedāvājam:
• Atalgojumu no 560,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
• Profesionālās kompetences pilnveides iespējas.
• Interesantu un dinamisku darbu.
• Drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.
• Sociālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• pretendenta dzīves apraksts;
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Darba sākšanas datums – 2020.gada 1.decembris.
Dokumenti iesniedzami ar norādi "Pieteikums vakancei – Cīravas pagasta bibliotē-
kas vadītājs" Aizputes novada domē, Atmodas ielā 22, Aizputē, Klientu apkalpošanas 
centrā vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi dome@aizpute.lv līdz 2020.gada 
16.novembra plkst. 16.30.
Tālrunis uzziņai 25182193.

2019.gada lāpu gājiens Aizputē  Foto: Mārtiņš Kalniņš

Valsts svētku mēnesis Aizputē šoreiz 
klusā gaisotnē



Nr. 125 | 2020. gada 4. novembris 9SABIEDRĪBA

Paredzētās darbības nosau-
kums: Smilts-grants un smilts 
ieguve un ražošana.

Ierosinātājs: AS "Latvijas 
valsts meži"; reģistrācijas nu-
murs 40003466281.

Iespējamās paredzētās dar-
bības vieta: Smilts - grants 

un smilts ieguve atrad-
nē "Mucenieki – LVM", AS 
"Latvijas valsts meži" Dienvid-
kurzemes reģions; Aizputes 
novads, Kazdangas pagasts, 
zemes īpašums "Bojas" (ka-
dastra Nr. 6468 008 0119) ze-
mes vienība ar kadastra apzī-

mējumu  6468 008 0119.
Lēmums par paredzētās dar-

bības ietekmes uz vidi novērtē-
juma piemērošanu: Vides pār-
raudzības valsts birojs 2019. 
gada 2. oktobrī ir pieņēmis 
lēmumu Nr. LI19VL0096 par 
ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras piemērošanu. 

Paredzētās darbības rak-
sturojums: Derīgo izrakteņu 
(smilts-grants un smilts) ie-
guve un ražošana atradnē 
"Mucenieki–LVM". Derīgo iz-
rakteņu ieguves limita lauku-
ma platība 13,672 ha. Ieguves 
limita apjoms: 1018,56 tūkst. 
m3 smilts-grants un 538,68 
tūkst. m3 smilts. Ar iesniegu-

mu un lēmumu par paredzē-
tās darbības ietekmes uz vidi 
novērtējuma piemērošanu var 
iepazīties no 5. novembra in-
terneta vietnē www.lvm.lv/
ivn-mucenieki.

Rakstiskus priekšlikumus 
par paredzēto darbību un tās 
iespējamo ietekmi uz vidi var 
iesniegt Vides pārraudzības 
valsts birojam (Rūpniecības 
ielā 23, Rīgā, LV 1045, tālr. 
67321173, www.vpvb.gov.
lv) 20 dienu laikā pēc šī pazi-
ņojuma publicēšanas Aizputes 
novada domes informatīva-
jā izdevumā "Aizputes Avīze" 
2020.gada novembra numurā.

Ārkārtas situācijā šī sabied-

riskā apspriešana notiks ne-
klātienes formā (attālināti) 
saskaņā ar Ministru kabineta 
2020.gada 12.marta rīkojumu 
Nr.103 (4.40.punkts). Klātienes 
sapulci aizstāj videoprezentā-
cija un iespēja piecas darbdie-
nas (no 15. līdz 20.novembrim) 
jautājumus par ietekmes uz 
vidi novērtējumu uzdot, rakstot 
e-pastu G.Zvaigzne2@lvm.lv 
un saņemt atbildi vienas darb-
dienas laikā. 

Tiešsaistes videokonferen-
ce notiks 20. novembrī plkst. 
10.00–11.00, pieejas saite: 
www.lvm.lv/ivn-mucenieki 
(turpat arī lietošanas instruk-
cija).

Notiks sabiedriskā apspriešana par smilts-grants un smilts ieguvi un ražošanu 
atradnē "Mucenieki–LVM" Aizputes novadā

Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs 
sadarbībā ar biologu un ornitologu Ritvaru Rekmani 14. novem-
brī aicina uz izzinošu pārgājienu Ormaņkalnā Aizputē.

Rudens un ziemas mija ir laiks, kad dabā augi un dzīvnieki gata-
vojas pārziemošanai. Zvēri meklē labāko vietu ziemas guļai, putni 
migrē uz dienvidiem, un augi nomet augļus un iekrāsojas dažādās 
krāsās. Baudīsim gadalaiku miju mežā un ieraudzīsim to, ko ikdienā 
nevaram novērot!

Dalībnieku tikšanās pie Aizputes mototrases plkst. 10.00. 
Pārgājiena norises laiks no plkst. 10.00 - 13.00. Pēc pārgājiena 
(labu laika apstākļu gadījumā) mazs pikniks pie ugunskura. Lūdzam 
parūpēties katram par savām uzkodām (ugunskurā cepsim desi-
ņas). 

Lūgums pārgājienam iepriekš pieteikties līdz š.g. 12. novembrim 
pa talr. 28617307 vai turisms@aizpute.lv.

Dalība pārgājienā ir bez maksas!
Lūdzam nodrošināties ar laika apstākļiem piemērotu apģērbu un 

apaviem! Kārtīgiem vērotājiem - binoklis vai fotoaparāts atmiņu 
iemūžināšanai.

Būs aizrautīgs pārgājiens AizputēOrientēties Kazdangas parkā var ikviens

Šogad vīrusa Covid-19 izplatības dēļ kopīgi treniņi, sacensības diemžēl ir atceltas, pārceltas vai 
ierobežotas. Tomēr tas neaizliedz doties dabā un nodarboties ar sportu. Sociālā tīklā Facebookā tiek 
lietots tēmturis #gribusportot, aicinot iedzīvotājus doties dabā – iet pastaigās, nūjot, skriet vai orientē-
ties, jo nekas no šī nav aizliegts. 

Kopš oktobra vidus Kazdangas parkā ir ierīkots orientēšanās poligons – stacionāri orientēšanās kon-
trolpunkti. Ikviens interesents var doties piedzīvojumā un izbaudīt orientēšanos unikālajā Kazdangas 
parkā. Šim piedzīvojumam ir vajadzīga viedtālrunī lejupielādēta aplikācija Qrenteerings. Parkā izvietoti 
18 kontrolpunkti ar dažādiem numuriem, katram punktam piestiprināts unikāls QR kods. 

Orientēšanās kartes ar atzīmētajiem kontrolpunktiem un Qrenteering lietošanas instrukciju ir pieeja-
mas Kazdangā pie Rasas Rudzrogas (zvanīt 26420688), TIP Kazdangas pilī darba laikā no 8:00 līdz 
16:00, pie Kazdangas sporta metodiķes (20358730).

Orientēšanās poligonu izveidojusi Kazdangas pagasta ģimeņu biedrība "Danga" sadarbībā ar 
Lejaskurzemes orientēšanās klubu DR-KRASTS. Poligons tapis Aizputes novada biedrību un nodibinā-
jumu projektu konkursa 2020 ietvaros.

(Informē Kazdangas sporta metodiķe R.Ņikiforova)
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Aļģirds Petrausks 02.09.1960.-05.09.2020. Kalvenes pagasts

Aivars Kļaviņš 03.02.1947.-07.09.2020. Aizpute

Vilma Kalniņa 08.07.1925.-28.09.2020. Kazdangas pagasts

Vera Elvīra Klāvsone 11.04.1928.-26.09.2020. Cīravas pagasts

Velta Plūksna 14.03.1943.-12.09.2020. Aizpute

Gunārs Birznieks 15.02.1958.-09.09.2020. Kazdangas pagasts

Dace Štube 17.04.1944.-02.09.2020. Kazdangas pagasts

Jānis Poriķis 19.06.1953.-30.09.2020. Aizputes pagasts

Valda Petrovica 20.04.1934.-28.09.2020. Aizputes pagasts

Ija Bērziņa 22.02.1968.-23.09.2020. Lažas pagasts

Astrīda Strazde 27.05.1943.-09.09.2020. Aizpute

Silvija Kalniņa 30.11.1942.-30.09.2020. Kalvenes pagasts

Aizputes novadā SEPTEMBRĪ reģistrētie 
mirušie iedzīvotāji:

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi SEPTEBRĪ:

3 zēni un 2 meitenes
Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!
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Cīravas pagasts

Aizputes pagasts

Lažas pagasts

Kazdangas pagasts

Kalvenes pagasts

22. novembrī pl. 14:00
Aizputes pagasta kapsētās
Svecīšu vakars

8. decembrī pl. 16:00
pie Aizputes pagasta Saieta nama
Ziemassvētku egles iedekšana

14. novembrī plkst.20.00
Kalvenes kultūras namā
Svinīgais pasākums veltīts
Latvijas Republikas proklamēšanas ga-
dadienai:
• Svētku uzruna
• Pateicību pasniegšana
Pēc svinīgā pasākuma koncerts "Ietin 
mani savā mīlestībā"
Pieteikties uz pasākumiem pa tālr. 
29435648.

15. novembrī 
Kalvenes pagasta kapsētās
Svecīšu vakars
Plkst. 15.00
Mirušo piemiņas brīdis Kalvenes centra 
kapsētā

17.novembrī plkst.19.00
Svinīgais Valsts svētku pasākums 
"Skaista mana tēva sēta" un Gunāra 
Meijera koncerts
Svinīgajā pasākumā apbalvosim 
Kazdangas pagasta sakoptāko sētu 
saimniekus:
Kategorijā Privātmāja ciemā – Dārza gat-
ve 2A,
Kategorijā Lauku māja – “Dārznieki”,
Kategorijā Daudzdzīvokļu māja – Tebras 
gatve 1,
Kategorijā Uzņēmums – “Latvijas valsts 
meži” Dienvidkurzeme

21.novembrī plkst. 14.00
Kazdangas pagasta Pūceskalna kapsētā 
Svecīšu vakars

Līdz 5. decembrim 
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 – neiro-
grafikas un neirostrukturēšanas instruk-
tore, estētikas trenere, P. Piskarjova ra-
došās psiholoģijas institūta supervizore. 
Dalība: 30 EUR. Pieteikšanās obligāta. 
Sīkāka informācija pa tālr. 29823944 pie 
muzejpedagoģes Māras Tīmanes.
13. novembrī plkst. 18.00 
"CEĻĀ PIE SAVAS IEKŠĒJĀS BRĪVĪBAS"  
saruna pie tējas tases ar Priesteri Andri 
Vasiļevski un suitu dūdinieku Juri Lipsni 
par izjūtām, atmiņām un pieredzi 
Santjago ceļā.
16. novembrī plkst. 17.30 
 "VIŅA AUGSTĪBA ĶIRBIS" -  viss par 
un ap ķirbi, ķirbi veselībā, ķirbi virtuvē un 
skaistumkopšanā. Dalība  3 EUR.  Sīkāka 
informācija  un pieteikšanās pa tālr. 
29823944 pie muzejpedagoģes Māras 
Tīmanes.

*VKKF/ Kurzemes plānošanas reģiona 
finansētā projekta " Audzē un stiprini 
kursi sevī!" oktobra aktivitātes: 
12. un 26. novembrī plkst. 17.00 meis-
tardarbnīca "VILNAS VELŠANA UN 
MASKU GATAVOŠANA"
21.novembrī plkst.10.00  meistardar-
bnīca "VILNAS VĒRPŠANA AR RATIŅU 
UN VĀRPSTIŅU". 

1.decembrī 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 gru-
pas "Baltās dūjas" ceļa izdevumiem)  

8. decembrī plkst. 18.00 
"EŅĢEĻU PIESKĀRIENS" Teorētiska 
un praktiska nodarbība par eņģeļiem 
un sadarbība ar tiem.  Nodarbību vada 
Anita Kreicberga, atdzimšanas elpoša-
nas praktiķe, pasniedzēja un mentore, 
dvēseļu pavadone un baudpilnas dzīves 
manifestētāja. Enerģijas apmaiņa: iegul-
dījums tavā labsajūtā. Dalības maksa 20 
EUR.  Sīkāka informācija  un pieteikša-
nās pa tālr. 29823944 pie muzejpeda-
goģes Māras Tīmanes.

Muzeja darbinieki, turpinot iesākto tra-
dīciju, vēlas organizēt Aizputes Jaunās 
Pilsmuižas DĀVANU TIRDZIŅU pirms 
Ziemassvētku laikā, kas plānots 18.de-
cembra pievakarē. Novada rokdarbnie-
kus un amatniekus aicina sarosīties un 
jau laicīgi gatavoties dāvanu tirdziņa 
andelei.  Dalību tirdziņam iespējams 
pieteikt līdz 10.decembrim Aizputes 
novadpētniecības muzejā vai pa tālruni 
29823944 pie muzejpedagoģes Māras 
Tīmanes

18. novembrī no plkst. 17.00  līdz 
plkst. 24.00
Cīravas centra parka "Alus dārzā"
iespēja pastaigāties izgaismotajā Cīravā,
baudot patriotisku noskaņu.
Līdzi varat paņemt svecīt vai lāpu, kuru 
varēsit pievienot garajai izgaismotajai 
gaismas kolonai "Ceļš uz mājām". 

27. novembrī no plkst.14.00-18.00
Cīravas kultūras namā notiks Adventes 
vainagu darināšanas darbnīca.
Interesenti aicināti piedalīties radošā 
svētku darbnīcā, lai radītu savu, pavisam 
neatkārtojamu svētku gaidīšanas rotu no 
dabas materiāliem.
Adventes vainagu darināšanas darbnī-
cā būs pieejamas vainagu pamatnes,-
dažādi dabas materiāli, piemēram, ko-
kaugu sēklas, koka ripiņas, mizas un citi 
materiāli, kā arī karstās līmes pistoles. 
Darbnīcā var izmantot arī savus nofor-
mējuma elementus (pievienot sveces vai 
ko citu), ņemot tos līdzi uz nodarbību.
Pieteikties darbnīcai līdz 24. novembra 
plkst. 12.00, rakstot e-pastā kulturas-
nams@cirava.lv, zvanot uz 25412434, 
vai kultūras namā pie vadītājas. Dalības 
maksa 3 EUR.

 Apmeklējot šo pasākumu, jūs aplieci-
nāt, ka
- ievērosiet visus Covid-19 izplatības ie-
robežošanai ieviestos drošības pasāku-
mus, par kuriem informācija būs pieejama 
arī koncerta norises vietā;
- respektēsiet koncerta organizatoru no-
rādījumus norises vietā - par apmeklētāju 
plūsmas organizāciju, par higiēnas prasī-
bu ievērošanu, dezinfekcijas līdzekļu pie-
ejamību u. c.

22. novembris plkst. 16.00
Ciravas centra kapētā 
Svecīšu vakars

Cīravas bibliotēka piedāvā
no 1.novembra 
Cīravas bibliotēkas telpās
LBB 2018.gada izsludinātās akcijas 
"Bibliotēku mode" ceļojošā fotoizstāde 
"Bauskas bibliotēkā modē grāmatas"

Līdz 14. novembrim
Cīravas pagasta pārvaldes zālē
mākslinieka GATA SELDERIŅA 
zīmējumu, karikatūru un koka skulptūru 
fotogrāfiju izstāde

No 19.novembra līdz 19.decembrim
Cīravas pagasta pārvaldes zālē
mākslinieces Ilzes Lagzdiņas glez-
nu izstāde "MANA  PASAULE"

5.decembrī plkst.17.00
Cīravas centrā
Egles iedegšanas pasākums
Asprātīgs sižets ar  dziesmām, dejām, 
rotaļām, kopā ar lielajām lellēm.

14.novembrī plkst.17.00
Cīravas kultūras namā
Valsts svētku koncerts "Latvijai 102".
Aicinām Cīravas pagasta iedzīvotājus uz 
svētku koncertu!
Programma:
Plkst. 17.00 Pasākuma svinīgā daļa
• Cīravas pagasta pārvaldes apbalvoju-
mi un pateicības 2020.
• Pēc svinīgās daļas svētku koncerts 
kopā ar Raivo Stašānu un Kasparu 
Markševicu.
Pasākums ir bez maksas.
• No plkst.18.00 – 24.00 iespēja pastai-
gāties, pa izgaismoto Cīravas centra par-
ku "Alus dārzu".
Noteikumi apmeklējot pasākumu, kuri 
obligāti jāievēro:
• obligāti sava dalība pasākumā jāpie-
saka pa tālr. 25412434 vai darba dienās 
Cīravas kultūras namā pie vadītājas.
• Pasākumu varēs apmeklēt tikai tie ie-
dzīvotāji, kuri savu dalību būs pieteikuši. 
• Pieteikšanās pasākumam līdz 13.no-
vembrim vai arī līdz brīdim, kad visas 
vietas būs rezervētas.
• Vietu skaits Covid -19 izplatības laikā 
ierobežots! 
• Sejas maskas būs jālieto, ierodoties 
kultūras namā līdz brīdim, kamēr tiksiet 
savā personalizētā sēdvietā. Pasākuma 
laikā, sēžot savā vietā, masku drīkstēs 
noņemt, pēc pasākuma sejas maska at-
kal jāuzliek.

Aicinām pasākuma apmeklētājus izvēr-
tēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt 
pasākumu, ja jums ir elpceļu infekcijas 
slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas 
trūkums), kā arī ja jums ir noteikts pienā-
kums ievērot pašizolāciju, mājas karantī-
nu vai stingras izolācijas nosacījumus. 

Apmeklējot šo pasākumu, jūs aplieci-
nāt, ka

- ievērosiet visus Covid-19 izplatības 
ierobežošanai ieviestos drošības pasāku-
mus, par kuriem informācija būs pieejama 
arī koncerta norises vietā;

- respektēsiet koncerta organizatoru 
norādījumus norises vietā - par apmek-
lētāju plūsmas organizāciju, par higiēnas 
prasību ievērošanu, dezinfekcijas līdzekļu 
pieejamību u. c.
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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

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

Aizputes novada domes informatīvais izdevums “AIZPUTES AVĪZE” iznāk katra 
mēneša pirmajā pirmdienā vai pirmdienā pēc domes sēdes.

Nākamais “AIZPUTES AVĪZES” numurs iznāks 2020.gada 30.novembrī.

Aizputes pilsēta

14. novembrī plkst. 15.00 
Aizputes Kultūras namā Bruno Šulca filmas "Bermontiāde: Aizputes stāsts. 1919 - 
1940" pirmizrāde.  Stāsts par 10.Aizputes kājnieku pulku, viņu cīņu gaitām. 
Ieeja bez maksas, piesakoties pa tālr.29373185.

21.novembrī plkst.16.00 
Aizputes kultūras namā
Maģisko burbuļu triku izrāde "Mistery Bubbles" (šovs bērniem un ģimenēm).
Beidzot arī Latvijā vēl neredzētā šovā vērosim pasaules klases burbuļu trikus, iluzio-
nista Robert Valdman izpildījumā!
Biļetes pirkt internetā www.bilesuparadize.lv un tās tirdzniecības vietās/kasēs. 
Biļetes cena bērniem no 11-15 EUR(komplektā burbuļu DĀVANIŅA 15 EUR vērtībā). 
Vecākiem vai pavadoņiem 6-10 EUR.
Biļetes varēs nopirkt arī uz vietas, par vietu pieejamību zvanīt – 28600213.
Biļešu skaits ierobežotā daudzumā!
Info par izrādes datumiem: www.ziepjuburbuli.lv

21.novembrī plkst 16.00
Misiņkalna kapos 
Svecīšu vakars

11.novembrī 
Lāčplēša diena. Visas dienas garumā noliksim ziedus un svecītes pie Lāčplēša Kara 
ordeņu kavalieru piemiņas stēlām Misiņkalnā, no plkst.18.00 iedegsim svecītes pilsē-
tā, plkst.19.00 Aizputes KN latviešu vēsturiskā drāma "Dvēseļu putenis" 
Ieeja bez maksas, piesakoties pa tālr.29373185.

18. novembrī plkst. 16.00 
Aizputes Sporta centrā
Latvijas Republikas proklamēšanas 
102. gadadienas svinīgais pasākums "Ar gaismu sirdī"

• Aizputes novada domes apbalvojumu pasniegšana
• Svētku koncerts, uzstāsies grupa "BARITONI"

Ieeja bez maksas, piesakoties pa tālr.29373185.
Lai ievērotu valstī noteiktās sociālās distancēšanās prasības, apmeklētāju skaits visos pasāku-

mos ir ierobežots un ar personalizētām sēdvietām. Tādēļ pasākumu apmeklētājiem pieteikties pa 
tālr.29373185, lai saņemtu ieejas kartes pasākumos . Lūdzam būt atbildīgiem par savu un citu 
veselību!
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14. novembrī plkst. 15.00 
Aizputes Kultūras namā Bruno Šulca filmas “Bermontiāde: Aizputes stāsts. 1919 - 
1940 “ pirmizrāde.  Stāsts par 10. Aizputes kājnieku pulku, viņu cīņu gaitām. / ieeja 
bez maksas , piesakoties pa tel..29373185 /

18. novembrī plkst. 16.00 
Aizputes Sporta centrā
Latvijas Republikas proklamēšanas
102. gadadienas svinīgais pasākums
“Ar gaismu sirdī”
-Aizputes novada domes apbalvojumu pasniegšana
-Svētku koncerts:  grupa "BARITONI"
/ieeja bez maksas , piesakoties pa tel..29373185 /

Lai ievērotu valstī noteiktās sociālās distancēšanās prasības, apmeklētāju skaits visos pasā-
kumos ir ierobežots un ar personalizētām sēdvietām. Tādēļ pasākumu apmeklētājiem pieteikties 
pa tel.29373185, lai saņemtu ieejas kartes pasākumos . Lūdzam būt atbildīgiem par savu un citu 
veselību!

21.novembrī plkst.16.00 
Aizputes kultūras namā
Maģisko burbuļu triku izrāde “Mistery Bubbles” (šovs bērniem un ģimenēm).
Beidzot arī Latvijā, vēl neredzētā šovā, vērosim pasaules klases burbuļu trikus, iluzio-
nista Robert Valdman izpildījumā!
Biļetes nopērkamas internetā www.bilesuparadize.lv un tās tirdzniecības vietās/ka-
sēs. Biļetes cena bērniem no 11-15 euro (komplektā burbuļu DĀVANIŅA 15 eur vēr-
tībā). Vecākiem vai pavadoņiem 6-10 eur.
Biļetes būs nopērkamas arī uz vietas, par vietu pieejamību zvanīt – 28600213
Biļešu skaits ierobežotā daudzumā!
Info par izrādes datumiem: www.ziepjuburbuli.lv

21.novembrī plkst 16.00
Misiņkalna kapos Svecīšu vakars

11.novembrī 
Lāčplēša diena
• Visas dienas garumā noliksim ziedus un svecītes pie Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru 
piemiņas stēlām Misiņkalnā
• No plkst.18.00 iedegsim svecītes pilsētā,
• Plkst.19.00 Aizputes KN latviešu vēsturiskā drāma “Dvēseļu putenis”
/ieeja bez maksas , piesakoties pa tel..29373185 /
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Ārkārtas domes sēde 
19. oktobrī

Lēma par COVID -19 izplatības ma-
zināšanu Aizputes novadā, nosakot 
Aizputes vidusskolā  no 5.10.2020. – 
9.10.2020. noteikt izglītojamo  brīvlai-
ku; Aizputes vidusskolā no 12.10.2020. 
– 20.10.2020. organizēt mācību procesu 
attālināti; Padures pamatskolā, Aizputes 
Mākslas skolā, Aizputes Mūzikas sko-
lā  no 5.10.2020. – 16.10.2020. organi-
zēt mācību procesu attālināti. Interešu 
izglītības nodarbības Aizputes pilsētā, 
tai skaitā Skolēnu jaunrades centrā un 
Liepājas rajona Sporta skolas Aizputes 
novada treniņgrupās  no 05.10.2020. – 
16.10.2020. organizēt attālināti. Pārējās 
Aizputes novada izglītības iestādēs, ja 
kāds no  pedagogiem atrodas karantī-
nā, šajā mācību priekšmetā organizēt 
mācības attālināti. Pārtraukt visas in-
terešu pulciņu un amatiermākslas ko-
lektīvu  nodarbības Aizputes novadā 
no 5.10.2020. – 23.10.2020. Aizputes 
vidusskolas pirmsskolas izglītības gru-
pās no 5.10.2020.  – 20.10.2020. or-
ganizēt darbu dežūrgrupu režīmā. 
Aizputes novada domes administrācijā 
no 5.10.2020. – 16.10.2020. pārtraukt 
apmeklētāju pieņemšanu klātienē, izņe-
mot Dzimtsarakstu nodaļā un Valsts un 
pašvaldību klientu apkalpošanas centrā, 
kasei noteikt četru stundu darba laiku. 
Atcelt no 5.10.2020.-16.10.2020. visus 
Aizputes novada pašvaldības teritorijā 
plānotos publiskos pasākumus– kultūras, 
sporta u.c. Aizputes novada pašvaldības 
policijai pastiprināt kontroli par pulcēša-
nās ierobežojumiem Aizputes novadā.

Nolēma Aizputes vidusskolā no 
21.10.2020. – 23.10.2020. 7.-12.klašu 
izglītojamajiem organizēt mācību proce-
su attālināti.

Lēma nodrošināt ar brīvpusdienām 
pārtikas paku veidā Aizputes novada 7.-
12.klašu izglītojamos, kuri izglītības pro-
cesu apgūst attālināti.

Nodrošināt ar brīvpusdienām pār-
tikas paku veidā Padures pamatsko-
las 1.-9.klases izglītojamos no 5.10. – 
16.10.2020; 7.-9.klases izglītojamos no 
26.10. – 30.10.2020.

Aizputes novada izglītības iestāžu va-
dītājiem organizēt pārtikas paku izsnieg-
šanu. Pārtikas pakas netiek piegādātas 
ārpus Aizputes novada.

Nolēma atcelt vecāku līdzfinansē-
juma maksu Aizputes Mākslas skolas, 
Aizputes mūzikas skolas audzēkņiem un 
Liepājas rajona Sporta skolas Aizputes 
treniņgrupu audzēkņiem no 2020.gada 
1.oktobra līdz 2020.gada 31.oktobrim.

Piešķīra finanšu līdzekļus auto stāv-
laukuma un gājēju ietves izbūvei pie 
Aizputes novadpētniecības muzeja ēkas 
Skolas ielā 1, Aizputē 7492 EUR apmē-
rā no pašvaldības līdzekļiem neparedzē-
tiem gadījumiem.

30. oktobra domes sēde
Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpa-

šuma jautājumiem.
Nolēma noteikt lokālplānojuma izstrā-

di teritorijas plānotās (atļautās) izmanto-
šanas -funkcionālā zonējuma un teritori-
jas izmantošanas un apbūves noteikumu 
izmaiņai īpašumā Herteļa ielā 4, Aizputē, 
Aizputes novadā kā Teritorijas plānoju-
ma grozījumus un uzsākt lokālplānojuma 
izstrādi Teritorijas plānojumā noteiktās 
plānotās (atļautās) izmantošanas - funk-
cionālā zonējuma maiņai no Publiskās 
apbūves teritorijas uz mazstāvu dzīvoja-
mās mājas apbūves teritoriju.

Nolēma apstiprināt izsoles rezultātu 
un dzīvokļa īpašumu Nr.4, Atmodas ielā 
31, Aizputē, 69,1 m2 platībā un 9/100 
kopīpašuma domājamām daļām no dzī-
vojamās mājas un zemes gabala par 
2130,00 EUR.

Nolēma apstiprināt izsoles rezultā-
tu un atsavināt nekustamo īpašumu 
“Austrumnieki” Kazdangas pagastā, 
Aizputes novadā, 2,94 ha platība, par 
12300,00 EUR.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīgā 
īpašuma “Pie Miķeļiem” zemes vienī-
bas daļas 2.01 ha platībā un īpašuma 
“Miķeļi” zemes vienības 1.66 ha platībā, 
Cīravas pagastā, Aizputes novadā, raks-
tisku, nosakot izsoles datumu – 2020.
gada 17.novembris. Minimālā gada no-
mas maksa ir 135,00 EUR. Izmantošanas 
veids – lauksaimniecība.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga 
īpašuma “Jaunspīdolas" 1,1 ha platībā, 
Cīravas pagastā, Aizputes novadā, no-
mas tiesību izsoli, nosakot izsoles datu-
mu – 2020.gada 17.novembris, nosakot. 
minimālā gada nomas maksa ir 50,00 
EUR. Izmantošanas veids – lauksaimnie-
cība.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga 
īpašumā “Kalnarāji” zemes vienības da-
ļas 4.3 ha platībā nomas tiesību izso-
li, nosakot izsoles datumu – 2020.gada 
17.novembris. Minimālā gada nomas 
maksa ir 170,00 EUR. Izmantošanas 
veids – lauksaimniecība.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga 
īpašuma “Lindas” daļas - 1,1 ha platī-
bā nomas tiesību izsoli, nosakot izsoles 
datumu – 2020.gada 17.novembris, no-
sakot, ka minimālā gada nomas maksa 
ir 45,00 EUR un izmantošanas veids – 
lauksaimniecība.

Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga 
īpašuma “Grantskalnu karjera” zemes 
vienības daļas 2,8 ha platībā lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes Lažas pa-
gastā, Aizputes novadā, nomas tiesību 
izsoli, nosakot izsoles datumu – 2020.
gada 17.novembris. Minimālā gada no-
mas maksa ir 100,00 EUR. Izmantošanas 
veids – lauksaimniecība.

Atcēla Aizputes novada domes 2020.
gada 26.augusta lēmumu Nr.445 (proto-
kols Nr.13, 40.§) un nolēma rīkot nekus-
tamā īpašuma “Apriķu Krastiņi” Lažas 
pagastā, Aizputes novadā, daļas ar ko-
pējo platību 2.12 ha platībā nomas tiesī-
bu rakstisku izsoli, nosakot izsoles datu-
mu – 2020.gada 17.novembris.

Nolēma rīkot nekustamā īpašuma 
“Plūmju dārzs” Kazdangas pagastā, 
Aizputes novadā, zemes gabala daļas 
ar kopējo platību 1,10 ha platībā nomas 
tiesību rakstisku izsoli, nosakot izso-
les datumu – 2020.gada 17.novembris. 
Minimālā gada nomas maksa ir 50,00 

EUR. Izmantošanas veids – lauksaimnie-
cība.

Piešķīra dotāciju biedrībai SMG 
“SERDE” 2599,90 EUR apmērā jum-
ta daļas atjaunošanai Atmodas ielā 9, 
Aizputē, Aizputes novadā.

Piešķīra biedrībai “Linmeijers” līdzfi-
nansējumu 2000,00 EUR apmērā kul-
tūras pieminekļa Pasta ielā 6, Aizputē, 
Aizputes novadā saglabāšanai.

Piešķīra dotāciju biedrībai “Aizputes 
Samarietis” 126,00 EUR  apmērā nodar-
bību vadīšanai bērniem un jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām 2020.gada novem-
bra un decembra mēnesī saskaņā ar ie-
sniegto aktivitāšu plānu.

Nolēma segt SIA „Aizputes nami” 
Aizputes novada pašvaldībai piedero-
šo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas 
maksas par summu 238,51 EUR.

piešķīra SIA „Aizputes nami” dotāciju 
103,15 EUR apmērā, lai segtu pašvaldī-
bai piederošu dzīvokļu bijušo īrnieku pa-
rādus.

Nolēma ieskaitīt Aizputes novada do-
mes Kazdangas pagasta pārvaldes bu-
džetā komunālo maksājumu pārmaksu 
63,04 EUR.

Lēma dzēst īres, elektrības, atkritu-
mu izvešanas un komunālo pakalpoju-
mu maksājumu parādu no Kazdangas 
pagasta pārvaldes debitoru saraksta 
1048,65 EUR.

Nolēma pieņemt no Vācijas Federatīvās 
Republikas “Rieven-Stiftung” mērķzie-
dojumu 4000.00 EUR apmērā Kalvenes 
pamatskolai, nosakot mērķziedojumu iz-
lietot Kalvenes pamatskolas skolēniem, 
kuriem nav pieejama datortehnika (dato-
ri, planšetes, mobilie telefoni) attālinātās 
mācību programmas nodrošināšanai.

Lēma atļaut Dzērves pamatskolas di-
rektoram paredzēto finansējumu malkas 
šķūņa būvniecībai izlietot skolas saim-
niecības ēkas jumta remontam un sākt 
organizēt iepirkuma procedūru.

Nolēma atļaut organizēt iepirkumu 
Cīravas pagasta pārvaldei jaunas auto-
mašīnas iegādei.

Apstiprināja nedzīvojamo telpas 
nomas maksu pašvaldības īpašumā 
Atmodas ielā 17, Aizputē, Aizputes no-
vadā.

Nolēma ar 2020.gada 2.novembri iz-
nomāt telpas Nr. 19, 20 un 21 ar kopējo 
platību 36,80 m2 Avotu ielā 2, Aizputē, 
Aizputes novadā.

Nolēma pārcelt zobārstniecības kabi-
netu un Kazdangas ambulanci,  reģis-
trētu Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Aizputes 
novads, LV-3457 uz adresi Pils gatve-2, 
Kazdanga, Aizputes novads, LV-3457.

Apstiprināja nolikumu par finanšu lī-
dzekļu un mantas dāvinājumu (ziedoju-
mu) pieņemšanu, uzskaites un izlietoša-
nas kārtību Aizputes novada pašvaldībā.

Nolēma C uzturēšanas klasi noteikt 
autoceļiem un centra ielām, pa kurām re-
gulāri notiek pasažieru pārvadāšana ar 
autobusiem, D uzturēšanas klasi noteikt 
autoceļiem un centra ielām, pa kurām re-
gulāri nenotiek pasažieru pārvadāšana 
ar autobusiem novadā.

Nolēma atcelt 2020.gada 25.mar-
ta lēmuma Nr.105 (protokola Nr.5, 1.§) 
“Grozījumi Aizputes novada domes 
2013.gada 27.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.34 „AIZPUTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””.

Lēma anulēt ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu Ganību gatvē 3-13, Kazdangā, 
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā.

Piešķīra nekustamā īpašuma 
Zingberga ielā 4, Aizputē, Aizputes no-

vadā, LV-3456, īpašniekam pašvaldības 
līdzfinansējumu par kanalizācijas trases 
izbūvi no centralizētās kanalizācijas sis-
tēmas pieslēguma vietas līdz kanalizāci-
jas pieslēguma vietai nekustamajā īpa-
šumā – 736,20 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Austrumu 
ielā 11A, Aizputē, Aizputes novadā, LV-
3456, īpašniecei pašvaldības līdzfinan-
sējumu ūdensvada trases izbūvei no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 273,00 EUR apmērā; kanalizācijas tra-
ses izbūvei no centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pieslēguma vietas līdz kanali-
zācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 563,10 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Līdumu 
ielā 8, Aizputē, Aizputes novadā, LV-
3456, īpašniekam  pašvaldības līdzfi-
nansējumu ūdensvada trases izbūvei no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 300,00 EUR apmērā; kanalizācijas tra-
ses izbūvei no centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pieslēguma vietas līdz kanali-
zācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 800,00 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Brīvības 
ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, LV-
3456, īpašniekam pašvaldības līdzfi-
nansējumu ūdensvada trases izbūvei no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 145,80 EUR apmērā; kanalizācijas tra-
ses izbūvei no centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pieslēguma vietas līdz kanali-
zācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 800 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Smilšu 
ielā 10, Aizputē, Aizputes novadā, LV-
3456, īpašniecei pašvaldības līdzfinan-
sējumu ūdensvada trases izbūvei no 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 280,50 EUR apmērā; kanalizācijas tra-
ses izbūvei no centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pieslēguma vietas līdz kanali-
zācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 567,00 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Jura 
Mātera ielā 42, Aizputē, Aizputes nova-
dā, LV-3456, īpašniecei pašvaldības lī-
dzfinansējumu ūdensvada trases izbūvei 
no centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 300,00 EUR apmērā; kanalizācijas tra-
ses izbūvei no centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pieslēguma vietas līdz kanali-
zācijas pieslēguma vietai nekustamajā 
īpašumā – 645,60 EUR apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Raiņa 
bulvārī 10, Aizpute, Aizputes novads, 
īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu: 
kanalizācijas trases izbūvei no centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 
vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vie-
tai nekustamajā īpašumā – 800,00 EUR 
apmērā.

Piešķīra nekustamā īpašuma Pļavu ielā 
12, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456, 
īpašniekam  pašvaldības līdzfinansējumu 
ūdensvada trases izbūvei no centralizē-
tās ūdensapgādes sistēmas pieslēguma 
vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma 
vietai nekustamajā īpašumā – 184,35 
EUR apmērā; kanalizācijas trases izbū-
vei no centralizētās kanalizācijas sistē-
mas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas 
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā 
– 349,50 EUR apmērā.

Ārkārtas domes sēde 
5. oktobrī

Domes sēde 30. oktobrī
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Cīravas pagasts

Aizputes pagasts

Lažas pagasts

Kazdangas pagasts

Kalvenes pagasts

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

Piešķīra nekustamā īpašuma Pļavu ielā 
12, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 
pašvaldības līdzfinansējumu ūdensvada 
trases izbūvei no centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas pieslēguma vietas līdz 
ūdensapgādes pieslēguma vietai nekus-
tamajā īpašumā – 299,85 EUR  apmērā; 
kanalizācijas trases izbūvei no centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma 
vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vie-
tai nekustamajā īpašumā – 577,5 EUR 
apmērā.

Apstiprināja Aizputes novada domes 
2020.gada 30.oktobra saistošos notei-
kumus Nr….“Grozījumi Aizputes novada 
domes 2020.gada 28.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.2 “Aizputes novada 
domes budžets 2020.gadam”.

Lēma precizēt Aizputes novada domes 
2020.gada 30.septembra saistošos no-
teikumus Nr.18 “Kārtība kādā Aizputes 
novada dome sedz privātās pirmssko-
las izglītības programmas izmaksas” at-
bilstoši Vides un reģionālās aizsardzības 
ministrijas norādījumiem.

Nolēma pagarināt. 2015.gada 13.mar-
tā noslēgtos Patapinājuma līgumus par 
dzesētavu nodošanu lietošanā pieciem 
mednieku kolektīviem, noslēdzot par to 
Vienošanos, paredzot Patapinājumu lī-
gumu pagarinājuma termiņu - 5 gadi.

Nolēma piešķirt 2020.gada 18.no-
vembrī apbalvojumus „Aizputes no-
vada Goda novadnieks”Anitai Tuleiko  
–  par mūža ieguldījumu kultūras jomā;  
„Aizputes novada domes Goda raksts” 
Ingrīdai Burānei – par nozīmīgu iegul-
dījumu kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā Aizputes novadā – grā-
matas “Un spēcīgs celšos” izdošanu; 
Jānim Gunāram Kalnmalim – par mūža 
ieguldījumu glezniecībā un aktīvu dar-
bību mākslas jomā, kultūras attīstībā un 
Aizputes novada popularizēšanā; Uldim 
Zaharānam - par nesavtīgu ieguldījumu 
sporta attīstībā; Sandrai Priedolai – par 
iniciatīvu un ieguldījumu darbā ar bēr-
niem un jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām; „Aizputes novada domes Atzinības 
raksts” Kasparam Rogam – par ieguldīju-
mu kultūras jomā, veiksmīgu debiju lite-
ratūrā, izdodot grāmatu “TRĪS”; Artūram 
Lapkam – par radošu, nesavtīgu un ak-
tīvu darbību vēsturiskās apbūves sakār-
tošanā, atjaunošanā un kultūras dzīves 
šodienīgu skatījumu; Pasniegt Pateicības 
rakstus Aizputes novada uzņēmējiem: 
SIA “Lauku kūrorts” –par veiksmīgu uz-
ņēmējdarbību un pozitīvu praksi kultūras 
un tūrisma veicināšanā; SIA “Beķereja - 
SS” – par veiksmīgu uzņēmējdarbību un 
Aizputes novada pozitīva tēla veicināša-
nu.
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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

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

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.

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

Aizputes novadā AUGUSTĀ reģistrētie 
mirušie iedzīvotāji:

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi AUGUSTĀ:

5 zēni un 2 meitenes
Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Aizputes pilsēta 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 pir-
majos 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 oku-
pācijai. 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"


