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

Aizputes novada domes
priekšsēdētāja Jura Grasmaņa
uzruna Jaunajā gadā
"2020.gads ir bijis liels
izaicinājums gan domes deputātiem, gan darbiniekiem,
gan visam novadam, gan
iestāžu vadītājiem, it īpaši
skolām un veselības aprūpes iestādēm. Iedzīvotājiem
vajadzēja piemēroties jaunai situācijai, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.
Ierobežojumi tika noteikti,
atceļot daudzus, tikpat kā
visus, kultūras un sporta pasākumus Aizputes novadā.
Iespēju robežās darījām, ko
varējām (piemēram, kultūras
jomā tika organizēts koncertu cikls “Pikniks Ābeļdārzā").
Pārējās saimnieciskajās jomās visi plānotie darbi par
99% tika izpildīti. Kā lielākos
ieguvumus varu minēt to, ka
ir pārbūvēta Jāņa iela un uzsākti darbi pie Livonijas ordeņa pilsdrupu restaurācijas.

Valstī noteiktie Covid-19 ierobežojumi
no 21.decembra līdz 11. janvārim
Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos un palīdzētu novērst veselības aprūpes sistēmas pārslodzi un ar to saistīto risku kādā
brīdī vairs nespēt nodrošināt
medicīnisko palīdzību visiem,
kam tā būs nepieciešama, no
21. decembra līdz 11. janvārim
visā valstī tiek noteikti pastiprināti drošības pasākumi.
Pulcēšanās ierobežojumi.
Ārkārtējās situācijas laikā tiek
atcelti un aizliegti visi publiskie
pasākumi klātienē.
Minētais aizliegums neattiecas uz ārtelpās organizētām sapulcēm, gājieniem un piketiem,
kuros piedalās ne vairāk kā 25
cilvēki.
2 + 2 princips.
Ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2 + 2 princips – divi metri,
divi cilvēki.
Šāda prasība nav attiecināma
uz:
• personām, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā;
• vecāku un viņa nepilngadīgajiem bērniem, ja viņi nedzīvo
vienā mājsaimniecībā;
• personām, kuras minētās
prasības nevar ievērot darba vai
dienesta pienākumu dēļ;
• pirmsskolas izglītības iestā-

dēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās
vienas grupas ietvaros.
Privāti pasākumi.
Aizliegti privāti pasākumi un
privātas pulcēšanās, izņemot
pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros.
Vienlaikus rīkojumā tiek pieļauti apmeklējumi, ja nepieciešams nodrošināt personas
aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.
Izglītība.
Izglītības jomā tiek ieviestas
šādas izmaiņas:
• Par vienu nedēļu – līdz 8.
janvārim – 1.–6. klases skolēniem tiek pagarināts ziemas
brīvlaiks.
• Klātienē (arī ne individuāli)
nenotiks nekāda veida praktiskās nodarbības. Arī profesionālajā un augstākajā izglītībā, dažādos kursos u. tml. nodarbības
drīkstēs notikt tikai attālināti.
Izņēmums ir klīniskā prakse rezidentūrā.
• Interešu izglītība un dažādi
mēģinājumi arī drīkst notikt tikai
attālināti.
Darbavietās.

Darba devēja pienākums:
• nodrošināt darbiniekiem attālinātā darba iespējas, ja darba
specifika to pieļauj;
• darbam klātienē nodrošināt darbiniekiem individuālos
aizsardzības līdzekļus, kas ir
nepieciešami darba pienākumu
veikšanai (piemēram, mutes un
deguna aizsegus, priekšautus,
virsvalkus);
•
noteikt
pasākumus
Covid-19 izplatības ierobežošanai darba kolektīvā, nosakot
atbildīgo personu par šo pasākumu ieviešanu darbavietā un
informējot darbiniekus par tiem.
Sejas maskas – arī darbavietās.
Sabiedriskajā transportā un
publiskās iekštelpās, tostarp
darbavietās, ja telpā atrodas
vairāk par vienu personu, jālieto
mutes un deguna aizsegi.
Mutes un deguna aizsegus
sabiedriskajā transportā un
publiskās iekštelpās var nelietot:
• bērni, kas nav sasnieguši 7
gadu vecumu;
• personas ar acīmredzamiem
kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem,
kuru dēļ personai trūkst spēju
vai iemaņu mutes un deguna
aizsega lietošanai.
• Rīkojumā ir uzskaitīti izņē-

muma gadījumi, kad mutes un
deguna aizsegu publiskās iekštelpās drīkst nelietot:
• profesionāli orķestri un kori;
• izglītības apguves procesā,
kas saistīts ar instrumenta spēles vai vokālās mākslas apgūšanu;
• sportisti sporta treniņu (nodarbību) un starptautisku sporta pasākumu laikā;
• elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbinieki, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai;
• gadījumos, kad tiek nodrošināta tiešraides translācija vai
notiek audiovizuālo darbu sagatavošana, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai.
Pakalpojumu sniedzēju atbildība.
Saimnieciskā
pakalpojuma
sniedzējs vai ēkas īpašnieks nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai
lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista telpās.
Saimnieciskā
pakalpojuma
sniedzējs neapkalpo personu,
kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp
nelieto mutes un deguna aizsegu. Minētās prasības neattiecas
(Turpinājums 8. lpp.)

Nākamais gads arī gaidāms ar lielām pārmaiņām
un
izaicinājumiem.
Saistībā ar teritoriālo reformu Aizputes novads beidz
pastāvēt. Ceru, ka jaunajā
Dienvidkurzemes
novadā,
kurā ir iekļauti astoņi novadi,
spēsim veidot sekmīgu jaunā
novada izaugsmi.
Paldies visiem par sadarbību un atsaucību šajā gadā!
Nākamajā 2021.gadā visiem novēlu svarīgāko, kas
mums katram ir - stipru veselību, izturību un pacietību!
Sargiet sevi!
Aicinu respektēt valdības
noteiktos ierobežojumus, lai
apturētu Covid-19 pandēmijas neparedzamo izplatību
un ātrāk varētu atgriezties
ierastajā dzīves ritmā".

…arī pelēkā dienā ir iespējams
dimantus rast
vajag tik skatīties,
skatīties prast
raudzīties debesīs zilās
kad pelēki mākoņi klīst
raudzīties saulainām acīm
un rast savus prieka
dimantus debesīs.
/ I. Tora /
Lai Jaunajā gadā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! Lai
visus pavada miers, spēks un
laba veselība!
Lai ir mirdzums acīs un siltums dvēselē, veselība pašam un veseli mīļie! Lai ir laiks
zvaigžņu skaitīšanai un rīta
bučai, iedvesma darbā, apņēmība izpildīt pašam dotos solījumus! Lai ir Eņģelis uz pleca
un mīļi cilvēki blakus! Lai ir mīlestība pret sevi pašu un mīlestība pret pasauli aiz loga!
Aizputes novada kultūras,
muzeju, bibliotēku darbiniekiem, pašdarbības kolektīvu
dalībniekiem, vadītājiem, aizputniekiem, novadniekiem vēl
Aizputes novada kultūras
vadītāja Sanda Zālīte
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22.decembra domes
sēde

Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpašuma jautājumiem.
Nolēma atsavināt zemes gabalu 1280
m2 platībā, kurš atrodas Ceriņu ielā 17,
Aizputē, Aizputes novadā par 2700,00
EUR.
Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.2, kas atrodas Kalvenes ielā 38,
Aizputē, Aizputes novadā ar kopējo platību 39,9 m2 un sastāv no dzīvokļa Nr.2
un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām
kopīpašuma 44/100 domājamām daļām,
un zemes gabalu par 2630,00 EUR.
Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.8, kas atrodas Aizputes novadā,
Kalvenes pagastā, "Rīti" ar kopējo platību
41,5 m2 un sastāv no dzīvokļa Nr.8 un
pie dzīvokļa īpašuma piederošajām kopīpašuma 415/3511 domājamām daļām
no būves par 915,00 EUR.
Apstiprināja 2020.gada 13.oktobra
nomas izsoļu rezultātus, nosakot nomas
līguma termiņu -5 gadi nekustamiem
īpašumiem "Ābeles", Kalvenes pagasts,
1,8833 ha platībā ar gada nomas maksu 58,00 EUR+PVN un "Salmiņi" Cīravas
pag., 4,05 ha platībā ar gada nomas
maksu 250,00 EUR+PVN.
Nolēma ar 2020.gada 1.februāri pārtraukt 2012.gada 9.augusta līgumu Nr.
9-18.2/SAIM-273 par nekustamā īpašuma Katoļu ielā 3, Aizputē nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" un rīkot nomas tiesību
rakstisku izsoli, nosakot minimālo nomas
maksu mēnesī 63,00 EUR, telpu izmantošanas veids- sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru sniegšana.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Aizputes novada domei piederošo nekustamo īpašumu, nosakot šādas lotes: 1.lote-nekustamais
īpašums Parka ielā 2B, Aizputē, kadastra
Nr.64050030179, kas sastāv no zemes
gabala 2305 m2 platībā, izsoles sākumcena 7110,00 EUR; 2.lote -nekustamais
īpašums Parka ielā 2C, Aizputē, kadastra
Nr.64050030180, kas sastāv no zemes
gabala 2386 m2 platībā, izsoles sākumcena 7310,00 EUR; 3.lote-nekustamais
īpašums Parka ielā 4, Aizputē, kadastra
Nr.64050030181, kas sastāv no zemes
gabala 2077 m2 platībā, izsoles sākumcena 6310,00 EUR. 4.lote- nekustamais
īpašums Parka ielā 6, Aizputē, kadastra
Nr.6405003018, kas sastāv no zemes
gabala 2330 m2 platībā, izsoles sākumcena 7110,00 EUR; 5.lote-nekustamais
īpašums Parka ielā 8, Aizputē, kadastra
Nr.64050030183, kas sastāv no zemes
gabala 2339 m2 platībā, izsoles sākumcena 7150,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga
īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 005
0162 daļas 1,8 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lažas pagastā, Aizputes novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālā gada nomas maksu
73,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga
īpašuma "Apriķu Krastiņi", zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 005
0162, daļas 3,0 ha platībā, lauksaimniecībā izmantojamās zemi, Lažas pagastā,
Aizputes novadā, nomas tiesību izsoli,
nosakot minimālo gada nomas maksu

DOMES ZIŅAS

122,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga
īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 004
0287 daļas 1,0 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lažas pagastā, Aizputes novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu
42,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga
īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 004
0167 daļas 0,71 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lažas pagastā, Aizputes novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu
28,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Palīgsaimniecības" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6442 005
0238 daļas 3,6 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lažas pagastā, Aizputes novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu
130,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga
īpašuma "Līdumi" zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6466 005 0211
daļas 0,7 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes Kalvenes pagastā,
Aizputes novadā nomas tiesību izsoli,
nosakot minimālo gada nomas maksu
28,00 EUR.
Lēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Līkumi" zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6466 005 0211 daļas 1,12
ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes Kalvenes pagastā, Aizputes novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo
gada nomas maksu 40,00 EUR.
Lēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6472 005
0191 daļas 1,9 ha platībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lažas pagastā, Aizputes novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu
90,00 EUR.
Lēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6472 005 0167,
daļas 3,16 ha platībā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes Lažas pagastā,
Aizputes novadā nomas tiesību izsoli,
nosakot minimālo gada nomas maksu
78,00 EUR.
Nolēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Apriķu Krastiņi", zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6472 005 0191
un īpašuma "Upmaļi" zemes vienības
6472 004 0315 daļas 0,66 ha platībā,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
Lažas pagastā, Aizputes novadā, nomas
tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu 28,00 EUR.
Lēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6472 005 0191
un īpašuma "Upmaļi" zemes vienības
64720040315 daļas 0,43 ha platībā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
Lažas pagastā, Aizputes novadā nomas
tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu 28,00 EUR.
Lēma rīkot Aizputes novada domes
Kazdangas pagasta īpašuma "Līdumiņi",
kadastra apzīmējums 64680020071,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6468 002 0195, 4,13 ha platībā, nomas
tiesību izsoli, nosakot minimālo gada no-

mas maksu 172,00 EUR.
Lēma rīkot pašvaldībai piekritīga īpašuma "Stiebriņi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6468 009 0228, 5,23
ha platībā Kazdangas pagastā, Aizputes
novadā nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo gada nomas maksu 246,00 EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu
soli Aizputes novada domei piederošo
dzīvokļa īpašumu Nr.7, Raiņa bulvārī 6,
Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 34,2
m2 platībā un 11/1000 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas un
zemes gabala, nosakot izsoles sākumcenu 5730,00 EUR.
Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli Aizputes novada domei piederošo nekustamo īpašumu Sakas ielā 33A,
Aizputē, kas sastāv no zemes gabala
3012 m2 platībā, nosakot izsoles sākumcenu 8025,00 EUR.
Nolēma nodot bez atlīdzības Aizputes
novada pašvaldībai Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas, reģ.
nr. 90000022399, īpašuma Cīravas
Lauksaimniecības
skola,
kadastra
Nr.6448 005 0092, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6448 005 0266, platība 0,9557 ha.
Nolēma segt SIA „Aizputes nami”
Aizputes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas par summu 445,10 EUR.
Piešķīra SIA "Aizputes nami" dotāciju
1447,30 EUR apmērā, lai segtu pašvaldībai piederošu dzīvokļu bijušo īrnieku
parādus.
Nolēma segt SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" uzskaitīto parādu par
komunāliem pakalpojumiem pašvaldībai
piederošos dzīvokļos par summu 333,15
EUR.
Apstiprināja SIA "Pansionāts Rokaiži",
reģ. Nr. 42103018367, viena klienta sociālās aprūpes pakalpojuma maksu mēnesī 540,00 EUR.
Nolēma pieņemt no fonda "RIEVEN
STIFTUNG" mērķziedojumu 5200,00
EUR apmērā Aizputes Mūzikas skolai.
Nolēma pieņemt no sadraudzības
biedrības Šveice - Latvija mērķziedojumu
3045,00 CHF (pēc konvertācijas 2805,31
EUR) apkures izdevumu segšanai gados
veciem, vientuļiem Aizputes novada iedzīvotājiem (ziedojuma projekta Nr. 121)
un pieņemt no sadraudzības biedrības
Šveice – Latvija mērķziedojumu 4500,00
CHF (pēc konvertācijas 4145,40 EUR) īslaicīgas sociālās aprūpes nodrošināšanai
trūcīgiem un maznodrošinātiem gados
veciem Aizputes novada iedzīvotājiem
(ziedojuma projekts Nr.105).
Lēma deleģēt biedrībai "Izgaismo ideju", reģistrācijas Nr. 40008259299, pašvaldības funkcijas darbam ar jaunatni
izpildi uz 2021.gadu, nodrošinot deleģētā uzdevuma izpildes finansējumu 19
782,56 EUR apmērā.
Nolēma palielināt ar 2021.gada 1.janvāri amata likmi Aizputes pagasta pamatskolas amata vietai "Medicīnas MĀSA"
no 0,2 likmēm uz 0,4 likmēm, profesiju
klasifikatora kods – 3221 01, 5.2 saime
III līmenis, 7.mēnešalgas grupa.
Nolēma noteikt tiltam Nr.001-Tilts
pār Aloksti, Ganību gatve, Kazdanga,
Aizputes novads, LV-3457, masas ierobežojumu -3.5T.
Piešķīra nekustamā īpašuma Atmodas

ielā 5, Aizputē, Aizputes novadā īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu kultūras
pieminekļu saglabāšanai – 2000,00 EUR.
Piešķirt nekustamā īpašuma Jāņa ielā
10, Aizputē, Aizputes novadā īpašniekam pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai – 2000,00
EUR.
Piešķirt nekustamā īpašuma Kuldīgas
ielā 20-2, Aizputē, Aizputes novadā
īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai –
1260,00 EUR.
Piešķīra nekustamā īpašuma Jura
Mātera ielā 96, Aizputē, Aizputes novadā
īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu
ūdensvada trases izbūvei no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas pieslēguma vietas līdz ūdensapgādes pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 199,05 EUR un
kanalizācijas trases izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma
vietas līdz kanalizācijas pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā – 377,10 EUR.
Nolēma anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Jelgavas ielā 11-53, Aizputē,
Aizputes novadā.
Lēma ar 2020.gada 1.decembri iznomāt Marģeram Funkam, ārstniecības personas identifikācijas Nr.59620038928,
telpu Nr.6, platība 10,7 m2, Atmodas
ielā 17, Aizputē ārsta prakses vajadzībām, līguma termiņš 10 gadi; iznomāt
Līgai Sprūdei, ārstniecības personas
identifikācijas Nr.69610039120, telpu
Nr. 21, 22, 23, 24 un 25, kopējā platība
24,5 m2, Atmodas ielā 17, Aizputē ārsta
prakses vajadzībām, līguma termiņš -10
gadi.
Nolēma ar 2010.gada 1.janvāri nodot
Aizputes novadpētniecības muzejam –
tūrisma informācijas punktam muzeja
krājuma priekšmetu izvietošanai telpu
Nr.38, platība 7,6 m2 un telpu Nr.39, platība 29,9 m2.
Nolēma atsavināt SIA "Kings" zemes
gabalu 1915 m2 platībā, kurš atrodas
Liepājas ielā 30A, Aizputē, Aizputes novadā un reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.463 par
6790,00 EUR.
Nolēma atcelt dotāciju sekojošu biedrību un nodibinājumu pieteikumu realizācijai, kuru nebija iespējams realizēt valstī
noteikto ierobežojumu un ārkārtas situācijas dēļ: biedrības "Latvijas pauerliftinga
federācija" pieteikums "Latvijas kausa
izcīņa spiešanā guļus. Aizputes posms”
realizācijai 190,00 EUR apmērā; biedrības
"CSK Kurzemnieks" pieteikums "Grieķu
– romiešu un brīvās cīņas Aizputē" realizācijai 300,00 EUR apmērā; biedrības
"Latvijas pauerliftinga federācija" pieteikums "Māra Juzupa dalība Pasaules čempionātā spēka trīscīņā, Pasaules čempionātā baļķa celšanā, Eiropas čempionātā
spēka trīscīņā" realizācijai 610,00 EUR
apmērā un atļāva Aizputes novada sporta centram "Lejaskurzeme" par iepriekš
minētajiem ietaupītajiem līdzekļiem iegādāties sporta inventāru: sporta formas
triko cīņas sportam un cīņas lelli 300,00
EUR un velo trenažieri 800,00 EUR.
Lēma SIA "Aizputes komunālais uzņēmums", reģ.Nr. 42103001430, uzsākt
Kalvenes pagasta ūdenssaimniecības
pārņemšanu un pabeigt pārņemšanas
procesu ne vēlāk kā 2021.gada 31.martā.

DOMES ZIŅAS
Izsoles
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 1,8 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0162.
Izsole notiks 2021.gada 15.janvārī plkst.9.00 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 1,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 73,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 6405 001 0007, kas atrodas
Aizputes novadā, Aizputē, Sakas ielā 33A un sastāv no zemes gabala ar kopējo
platību 3012 m2.
Izsoles sākumcena: 8025,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas,
izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu zālē, Atmodas
ielā 22, Aizputē, 2021.gada 12.februārī plkst.12.30.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.
gada 11.februārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas
pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot elektronisku dokumentu 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 "Sakas 33A, izsole".

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 0,66 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167 un
"Upmaļi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0315.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,66 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei
piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.7 Raiņa bulvārī 6, Aizputē, Aizputes novadā.
Nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvoklis Nr.7 ar kadastra numuru 6405 900
0878, kas atrodas Aizputes novadā, Aizputes pilsētā, Raiņa bulvārī 6, un reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.175-7 ar kopējo platību
34,2 m2, un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 11/1000 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 6405 004 0023 001, un zemes, kadastra apzīmējums
6405 004 0023. Izsoles sākumcena 5730,00 EUR, izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izsoles solis
50,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domas sēžu
zālē Atmodas ielā 22, Aizputē 2021.gada 12.februārī
plkst.9.00.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.
gada 11.februārim plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas
pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta 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 "Raiņa 6-7, izsole".

Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.
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Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 3,16 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.15 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 3,16 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 78,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 4,13 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā
īpašuma "Līdumiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 002 0195.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.45 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 4,13 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 172 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 0,71 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.9:45 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,71 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 5,23 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā
īpašuma "Stiebriņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 009 0228 .
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.12.00 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 5,23 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 246,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot
elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 1,00 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma "Apriķu
Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0287.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.9.30 Aizputes novada domē Atmodas ielā
22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 1,00 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi. Izsoles
gada nomas maksas sākuma cena 42,00 EUR (neieskaitot
PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.
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Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei
piederošu nekustamo īpašumu:
1.lote - nekustamais īpašums Parka ielā 2B, Aizputē, kadastra Nr.64050030179,
kas sastāv no zemes gabala 2305 m2 platībā, izsoles sākumcena 7110,00 EUR
(septiņi tūkstoši viens simts desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR, izsoles notiek
2021.gada 12.februārī plkst 9.30;
2.lote - nekustamais īpašums Parka ielā 2C, Aizputē, kadastra Nr.64050030180,
kas sastāv no zemes gabala 2386 m2 platībā, izsoles sākumcena 7310,00 EUR
(septiņi tūkstoši trīs simti desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR izsoles notiek
2021.gada 12.februārī plkst 10.00;
3.lote - nekustamais īpašums Parka ielā 4, Aizputē, kadastra Nr.64050030181,
kas sastāv no zemes gabala 2077 m2 platībā, izsoles sākumcena 6310,00 EUR
(seši tūkstoši trīs simti desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR izsoles notiek 2021.
gada 12.februārī plkst 10.30;
4.lote - nekustamais īpašums Parka ielā 6, Aizputē, kadastra Nr.6405003018,
kas sastāv no zemes gabala 2330 m2 platībā, izsoles sākumcena 7110,00 EUR
(septiņi tūkstoši viens simts desmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR, izsoles notiek
2021.gada 12.februārī plkst 11.00;
5.lote - nekustamais īpašums Parka ielā 8, Aizputē, kadastra Nr.64050030183,
kas sastāv no zemes gabala 2339 m2 platībā, izsoles sākumcena 7150,00 EUR
(septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit euro 00 centi), solis 50,00 EUR, izsoles
notiek 2021.gada 12.februārī plkst 11.30;
Izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 11.februārim
plkst.16.00 jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas
centrā vai jānosūta 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, maksājuma mērķī norādot attiecīgo loti,
uz kuru piesakās izsolei, piemēram,
1.lote, izsole.
Aizputes novada dome organizē rakstisku nomas tiesību izsoli nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr. 6405 007 0058, kas sastāv no 889 m2 liela zemes
gabala, uz kura atrodas pirts ēka ar kadastra apzīmējumu 64050070058001
244 m2 platībā un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 64050070058003 48,6 m2
platībā Katoļu ielā 3, Aizputē, Aizputes novadā.
Nekustamais īpašums tiek iznomāts sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts
procedūru sniegšanai. Speciālais nosacījums: Nomnieks nodrošina sociālā pakalpojuma sniegšanu Aizputes novada trūcīgajām un maznodrošinātajām personām
– mazgāšanās dušā vienu reizi nedēļā, pavisam kopā 1700 mazgāšanās reizes
gadā. Vienas mazgāšanās reizes pašvaldības līdzfinansējums ir 3,00 EUR. Par pakalpojuma nepieciešamību personai lemj un pakalpojumu apmaksā Aizputes novada domes sociālais dienests.
Kopā ar pieteikumu izsolei pretendents iesniedz saimnieciskās darbības plānu,
kura apjoms ir ne vairāk par 4000 vārdiem, un sniedz informāciju par iepriekšēju
pieredzi sabiedriskās pirts pakalpojumu un pirts procedūru sniegšanā, ja tāda ir.
Rakstiskā nomas tiesību izsole notiek par iznomājamā objekta mēneša nomas
maksu, izsoles sākumcena ir 63,00 EUR, solis 1 EUR. Rakstiskais piedāvājums
Pretendentiem jāiesūta Aizputes novada domes
Vienotajā valsts un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi "Nomas tiesību izsole PIRTS
Katoļu iela Aizputē, Aizputes novadā" līdz 2021.
gada 14.janvārim plkst.16.00. Rakstiskie piedāvājumi tiek atvērti un izsole notiek Atmodas ielā 22,
Aizputē, Aizputes novadā domes sēžu zālē 2021.
gada 15.janvārī plkst.12.15.
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 3,00 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma "Apriķu
Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0162.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.9.15 Aizputes novada domē Atmodas ielā
22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 3,00 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 122,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu
Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā
Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.
Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 1,12 ha platībā Kalvenes pagasta nekustamā īpašuma "Līdumi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0211.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.30 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 1,12 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 40,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 1,9 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0191.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.00 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 1,9 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 90,00EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 0,7 ha platībā Kalvenes pagasta nekustamā īpašuma "Līdumi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466 005 0211.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.15 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,7 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 0,43 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0167 un
"Upmaļi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 0315.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.10.45 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,43 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrumi.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves
tiesībām zemes gabala daļai 3,6 ha platībā Aizputes pagasta nekustamā īpašuma "Palīgsaimniecības" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6442 005 0238.
Izsole notiks 2021. gada 15.janvārī plkst.11.00 Aizputes novada domē Atmodas
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 3,6 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – ganības.
Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 130,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.gada 14.janvārim
plkst.16.00, iesniedzot brīvas formas rakstisku pieteikumu Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Atmodas ielā 22, Aizputē vai nosūtot elektronisku dokumentu uz dome@aizpute.lv.

DOMES ZIŅAS

Lažas iela atvērta satiksmei
No augusta mēneša Lažas
ielā posmā no Zvaigžņu ielas
līdz Ceriņu ielai norisinājās remontdarbi ielas seguma sliktā stāvokļa dēļ. Segumam bija
plašs plaisu tīkls, kas vairākkārtēji tika labots, neatrisināta
efektīva lietus ūdeņu novadīšana, tāpēc nokrišņu laikā veidojās

peļķes, applūdinot tuvumā esošās ēkas un sētas, radot neērtības ēku iedzīvotājiem.
Darbi nav pilnībā pabeigti, ir
izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ietves, asfaltam ir uzklāta
pirmā kārta. Laika apstākļu dēļ
ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. Otrā kārta asfalta se-

gumam un krustojums ar gājēju
pāreju tiks izbūvēts 2021.gada
maijā.
Būvdarbus veic: SIA "AD
Būve".
Būvdarbu izmaksas: 435
705,00 EUR.
Projekta finansētājs: Aizputes
novada dome.

Foto: Kristīne Jasaite

Aizputes novada pašvaldības policijai
jauns transportlīdzeklis
Pieaugot esošā pašvaldības policijas transportlīdzekļa
"VW Caddy" (iegādāta 2014.
gadā) uzturēšanas izmaksām,
Aizputes novada dome ir iegādājusies jaunu transportlīdzekli "TOYOTA Proace" pašvaldības policijas vajadzībām, lai
uzlabotu pašvaldības policijas
darba kvalitāti, nodrošinot kārtību pilsētā un novada teritorijā.
Jaunajā
transportlīdzeklī atbildoši 2009.gada 7.jūlija

Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas
pagaidu turēšanas vietās, un
prasības šādu vietu aprīkošanai" 5. punkta prasībām automašīnā izbūvēts aizturēšanas
izolators, aizmugures triecienstienis aprīkots ar lielu svaru
izturīgu kāpsli, nodrošinot ērtu
iekāpšanu izolatora nodalījumā.
Atbilstoši 1999.gada 31.augusta Ministru kabineta notei-

kumiem Nr.304 "Noteikumi par
operatīvajiem transportlīdzekļiem" 2. un 4.punktu un Latvijas
Valsts standarta LVS 63:2009.
5. punktu uzstādītas bākugunis
zilā krāsā un speciālā skaņas
iekārta pilnā komplektā ar bākugunīm. Aizmugurējā daļā uz
jumta uzstādīts LED tipa diožu
prožektors. "TOYOTA Proace"
iegādāta par 33 400,00 EUR,
finansētājs - Aizputes novada
dome.

Foto: Kristīne Jasaite
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Pabeigti Jāņa ielas
pārbūves darbi

Foto: Kristīne Jasaite
Jāņa iela atjaunota kā vēsturiskā centra ieliņa un ir atkal atvērta
satiksmei. Šī iela vēsturiski ir pirmā iela Aizputē, kura bija noklāta ar
bruģakmeni un tagad atjaunota vēsturiskajā izskatā. Iela 170m garumā noklāta ar dabīgo laukakmens bruģi un ietves ar flīzēm. Ielas
pārbūvei bija nepieciešams aptuveni 200m3 laukakmeņu, no kuriem apmēram puse atradās zem ielas novecojušās asfalta kārtas,
un pārējie iegūti no apkārtnē esošajiem laukiem.
Reizē ar Jāņa ielas pārbūvi ir atjaunota pieguļošā parka (tā sauktā
"Jāņa ielas bērnu laukuma") ietve, neaizskarot Eiropas dižskābarža
saknes un netraumējot dižkoku, kā arī izbūvēts jauns Jāņa ielas ietves un pieguļošā parka apgaismojuma tīkls.
Būvdarbus veica SIA "A-Land".
Projekta kopējās izmaksas: 140 137,67 EUR. Projekta finansētājs: Aizputes novada dome.
Realizēšanas laiks: 2020.gada jūlijs - 2020.gada novembris.

Foto: Kristīne Jasaite
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IZGLĪTĪBA
Anete G. iesaistījās brīvprātīgajā darbā
Kurzemes NVO Kuldīgā. Šis darbs sniedza ļoti lielu pieredzi gan grāmatvedības,
gan lietvedības jomā. Pēc projekta beigām Kurzemes NVO ir jaunietes darbavieta. Jauniete projektā bija iesaistīta kursos "Lietvedību/dokumentu pārvaldība"
Kuldīgā mācību centrā "BUTS", kā arī apguva bērnu uzraudzības pakalpojumus
mācību centrā "BUTS" Liepājā. Anete
pārliecinājās, ka izvēlētās lietas atbilst
viņas personībai un tās ir jāattīsta tālāk.
Jauniete ieguva arī pašnodarbinātā statusu. Viņa apmeklēja seminārus: "Jaunu
produktu mārketings", "Nodokļu aktualitātes uzņēmējiem", seminārs "Bailes,
Identitāte", radošā nodarbība "Augu un
krāsu saspēles darbnīca".
"Esmu sapratusi, ka gribu dzīvē tiekties uz labāko. Esmu kļuvusi pārliecinātāka par sevi, nebaidos paust savu viedokli. Īsā laikā ir apgūtas daudzas lietas.
Pēc dalības projektā uzreiz saņēmu darba piedāvājumu un sāku strādāt lietvedībā un grāmatvedībā. Sešos mēnešos
izprasts darbs ar nevalstiskajām organizācijām, satikti jauni draugi un iegūti
kontakti. Uzsāku arī mācības pieaugušajiem 5.kārtā. Uzskatu, ka dalība projektā
ir nenovērtējama pieredze, ko vārdos nevar izteikt".
Diāna ir veiksmīgi atradusi darbu novada bibliotēkā. Viņu aizrauj pasākumu
(t.sk. sportisku) organizēšana un fotografēšana, tāpēc projekta ietvaros organizēja pasākumus kultūras namos.
Sapņus piepildīja arī SIA "ARETHA" vadītajos fotokursos, kas noder pasākumu
atspoguļošanā. Brīvprātīgajā darbā strādāja Cīravas Kultūras namā. Apmeklēja
semināru "Jaunu produktu mārketings".
Savukārt Kazdangas pils telpās patika radošās meistarklases "Galda klāšana un noformēšana bērnu pasākumos".
Apmeklēja meistarklases "Bērnu pasākumu organizēšana" Aizputes Tūrisma
informācijas un Mūžizglītības centrā, kur
veidoja dekorus bērnu svētkiem un telpu
noformējumu.
Sintijas galvenā interese bija pavārmākslas apgūšana un viss, kas saistīts
ar to. Tāpēc paplašināts redzesloks jaunietes potenciāli izvēlētajā profesijā – pavārs.
Kā pati jauniete atzīst: "Esmu motivēta
mainīt savu dzīvi. Dotās iespējas ir jāizmanto visiem jauniešiem, kuri atbilst projekta prasībām".
Samanta ir kļuvusi par pašnodarbināto.
Jauniete apmeklēja Liepājā kursus: manikīra veidošana, matu kopšana un frizūru veidošana, apguva aparātmanikīru ar

franču tehniku. Veicot brīvprātīgo darbu
Aizputes biedrībā "Aizputes Samarietis",
palīdzēja organizēt radošās nodarbības
bērniem.
Visas jaunietes apmeklēja karjeras
konsultanta nodarbības, lai attīstītu karjeras un darba meklēšanas prasmes.
Iemācījās uzrakstīt CV, motivācijas vēstuli, meklēt resursus internetā. Lai jaunietēm būtu plašākas zināšanas par profesijām un nodarbinātību Aizputes novadā,
ir iepazītas dažādas iestādes, vietas
un to sniegtie pakalpojumi: Aizputes
Novadpētniecības muzejs, Aizputes
bibliotēka, Ģ.Brumsona mākslas parks,
Skolēnu interešu centrs, Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs, Aizputes
PII "Pasaciņa", Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs u.c.
Jaunietes piedalījās semināros un
meistarklasēs: kulinārija un konditoreja,
šūšana, dabīgas kosmētikas gatavošana, telpu dekori, kolāžu veidošana, ziepju
un sveču gatavošana, ārstniecības augu
izzināšana, veselīgi ēdieni, veselības saglabāšana, pozitīvā domāšana, sievietes
loma ģimenē, A. Zeltiņas rotu izgatavošanas meistarklase tiešsaistē, audumu
apgleznošana. Tāpat iegūtas zināšanas
interjera dizainā, mākslā, šūšanā, tekstilapstrādē, stila veidošanā, kokamatniecībā, sieviešu vieglā apģērba šūšanā, gleznošanā, stila veidošanā u.c.
Lai iepazītu uzņēmējdarbību, jaunieši
viesojās uzņēmumos: kafejnīcā "Beķereja
SS", SIA "Mazliet elegances", SIA "Mētra
A", apmeklēja skaistumkopšanas salonus
u.c. Sarunās ar dažādu profesiju pārstāvjiem ir paplašināts redzesloks. Aizputes
bibliotēkā veikts brīvprātīgo darbu. Tāpat
tika apzinātas vietas, kurp doties kopā ar
ģimeni, lai interesanti pavadītu brīvo laiku.
Prasmju veicinošas meistarklases, semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu,
uzņēmēju ēnošana, veiksmes stāsti, apmācības, brīvprātīgais darbs ir sekmējuši
jauniešu izaugsmi.
Ar jauniešiem projektā strādā programmu un projekta vadītāja Biruta
Konrāde un mentores - Liene Cinovska,
Daiga Petrauska.
ESF finansē kursus jaunietēm un materiālus nodarbībām. Projekta kopējais
finansējums : 36 067,68 EUR. Projekta
īstenošanas termiņš: 2018.gada septembris – 2021.gada decembris.
Izsakām pateicību visiem uzņēmējiem,
iestādēm, kā arī nodarbību vadītājiem par
atsaucību un jauniešu motivāciju!
(Informē Attīstības nodaļas projektu
vadītāja Biruta Konrāde)

Aizputes vidusskolas aktivitātes
pirmssvētku laikā

gan skolēni, gan skolotāji, gan tehniskie
darbinieki. Arī 7.-12.kl. skolēniem bija
iespēja no mājām attālināti šajā nedēļā
vienoti ģērbties katru dienu savādāk.

ņās, tālāk nodotu gaismiņu tiem, kas šobrīd palikuši mājās.

Kā pastāstīja Aizputes vidusskolas
direktores vietniece audzināšanas darbā lze Jonase, no 23.-27.novembrim
Aizputes vidusskolā risinājās interesantā nedēļa ar mērķi apvietot 1.-6.kl.skolēnus.

Decembrī nedēļu pirms brīvlaika tika
iestiloti Ziemassvētki. Jebkurā dienā no
pirmdienas līdz piektdienai skolēni varēja nākt uz skolu un tērpties skaistā
Ziemassvētku tērpā: kleitās, stilizētos
Ziemassvētku tematikas džemperos, kā
arī varēja nofotografēties pie eglītēm, kas
bija izvietotas pa stāviem. Šogad nebija lielās egles zālē, tāpēc sākumskolas
skolēni izgreznoja eglīti katrs savā stāvā. Kopā ar skolotāju Ilzi Spīri skola ir ietērpta baltu zvaigznīšu skaistā rotā, lai ar
gaismiņu lukturos, kas spīd mūsu sirsni-

Projekts "PROTI un DARI" Nr. 8.3.3.0/15/I/001
-jauniešu prasmju un motivācijas
attīstīšanai

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus (vecumā no 15 līdz 29 gadiem ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā
vai neapgūst arodu, veicināt jauniešu
iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā.
Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā
iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus. Sadarbības partneris: Aizputes novada dome, Attīstības nodaļa.
Aizputes novadā jauniešus iesaista projektā un organizē pasākumus divi
programmas vadītāji un divi mentori.
Programmas vadītājs sadarbībā ar mentoru un katru jaunieti izstrādā individuālo
pasākumu programmu, kas atbilst jauniešu interesēm un vēlmēm un kas sastāv
no četrām obligātajām komponentēm:
personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences. Katram jaunietim tiek sniegts
tieši viņam domāts atbalsts, balstoties
uz jaunieša prasmēm, interesēm un vajadzībām. Jaunietis projektā piedalās 4
mēnešus. 2020.gadā projektā esam iesaistījuši 9 jauniešus. Projekts paver lielas iespējas nākotnē, jo pēc tam jaunieši
veiksmīgāk atrod darbu, uzsāk mācības
vai kļūst par pašnodarbinātajiem.
Jauniešu veiksmes stāsti:
Kristiāna mācās 60 stundu kursos,
kur apgūst prasmes krēslu atjaunošanā un tapsēšanā, kumodes atjaunošanā
ar restaurācijas principiem, kā arī deko-

Pirmdien bija neona krāsu diena, kad
varēja ģērbties spilgtajos neona krāsas tērpos, savukārt otrdien tika vilkti
un likti pēc iespējas dažādāki aksesuāri.
Trešdiena bija interesanto zeķu diena,
kad tika vilktas krāsainās ar dažādiem

ratīvo tapešu izmantošanā u.c. Jauniete
atzīst, ka kursos gūst zināšanas par krāsām, materiāliem, kā arī praktiski mācās
restaurācijas procesu. Kursus vada SIA
"Start Design Course". Tas ir jaunietes
ilgi lolots sapnis par savu nākotnes radošo profesiju. Projektā viņa piedalījās
arī nodarbībās par telpu interjera dizainu,
mākslu, šūšanu, tekstilapstrādi un stila
veidošanu. Jauniete teic, ka ir priecīga par
jaunām zināšanām un kontaktiem.
Elena apmeklēja skaistumkopšanas
jomā kursus "Gēla nagu modelēšana", ko
piedāvā Sannails Studio School Liepājā.
Ir gandarīta par jaunajām zināšanām, jo
kursu apmeklējums palīdz gūt pārliecību
par saviem spēkiem. Projekta laikā apguva arī prasmes kulinārijas, mākslas, telpu
dizaina jomā, šūšanā, tekstilapstrādē.
Anete Z. pēc dalības projektā ir iestājusies Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē
studiju programmā "Pirmsskolas skolotājs". Projektā jauniete apguva bērnu uzraudzības pakalpojumus mācību centrā
"BUTS" Liepājā. Anete ēnoja Aizputes
PII pedagoga palīga darbu, iepazina profesijas specifiku. Tas palīdzēja saprast, ka
pedagoģija viņai ir interesējošā nozare.
Piepildījušās daudzas Anetes vēlmes par
izglītību un dzīvi: "Vispār esmu ļot priecīga, ka nepalaidu garām šo projektu. Tas
iekustināja rīkoties un kaut ko darīt".
Krista, piedaloties projektā, kursos apguva klasiskās masāžas pamatus, ko vadīja SIA "Edeira". Savukārt mācību centrā
"BUTS" mācījās šūšanas pamatprasmes
vieglā apģērba izgatavošanā. Par lielu
vērtību projektā viņa uzskata tikšanās
ar uzņēmējiem un iestāžu darbiniekiem.
Krista atzīst, ka "piedaloties projektā, radās iespēja apgūt jaunas specialitātes,
kas noder ģimenei". Jauniete papildināja
zināšanas arī vairākās šūšanas meistarklasēs Aizputē. Pašapziņu cēla nodarbības par vizuālo tēlu un karjeru, ko vadīja Saldus tehnikuma pedagogi. Šobrīd
Krista mācās par SPA speciālisti Kuldīgas
tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.

rakstiem vai spilgtās un spožās zeķes.
Ceturtdien varēja spīdēt spoži-bija vēlami gan spīdumi, gan fliteri, gan atstarojoši elementi un visiem bija iespēja iet
uz pagrabstāvu kopīgi fotografēties. Tas
skolā bija kā mazs diskobrīdis un fotobrīdis skolēniem . Piektdien nedēļas nogalē
lēni un mierīgi visi varēja pa skolu slidināties ērtās čībās visas dienas garumā, apvienojoties domās ar tiem skolēniem, kas
pašlaik atrodas mājās, tā radot kopības
izjūtu ja ne klātienē, tad vismaz attālināti.
Uz šo pasākumu tika aicināti piedalīties

Savukārt vecāko klašu skolēniem bija
iespēja nākt un izgreznot eglīti, kas aug
pie skolas. Un šobrīd var redzēt skolas eglītes zaros, ka vizuļo daudz eglīšu
mantiņu un rotu.
Ir tapis arī pulciņu skolotāju un skolēnu
izveidots Ziemassvētku video, kuru salicis kopā Matīss Mirbahs.
Lai visiem skaisti un gaiši Ziemassvētki
un lai mazais eņģelītis nodod sveicienus
ikvienai sirsniņai!
(Informāciju sagatavoja Aizputes vidusskolas žurnālistu pulciņš)

SABIEDRĪBA

Nr. 127 | 2020. gada 29 decembris

7

Atskats uz Aizputes bibliotēkas darbību 2020.gadā

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu Galveno bibliotēku
Foto: Dina Kopštāle

2020. gads visiem bija
diezgan sarežģīts laiks, kas
Aizputes pilsētas un novada
bibliotēkās iezīmējies arī kā
pārmaiņu gads. Gada sākumā
bibliotēkas tika apvienotas un
kļuva par vienu kolektīvu, mācoties sadarboties .
Vairākas izmaiņas notikušas
arī kolektīvu sastāvos.
2020.gada
sākumā
Kazdangas pagasta bibliotēkā
darbu sāka Gunta Holštroma,
augustā Aizputes pilsētas bib-

liotēkas Bērnu literatūras nodaļā sāka strādāt Līga Jučere, bet
līdzšinējā Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre Iveta
Birule apņēmās vadīt Aizputes
pagasta bibliotēkas darbu.
Savukārt, tuvojoties gada nogalei, decembrī, novada bibliotēku darbinieku pulkam pievienojās jaunā Cīravas pagasta
bibliotēkas bibliotekāre Diāna
Zemgale.
Izsakām pateicību par ieguldīto darbu bibliotēkas attīstī-

Kazdangas muzeja foto apskatu
sērija "Atceries? Kā toreiz
Kazdangā…"

Kazdangas
muzejs
uzsāk vēsturisko foto apskatu sēriju "Atceries? Kā toreiz
Kazdangā..."
Katru mēnesi Kazdangas
muzeja Facebook lapā būs ievietota viena vai vairākas fotogrāfijas, kurās būs redzami
cilvēki, notikumi vai vietas, kas
saistītas ar Kazdangu. Aicinām
sekot līdzi! Ja tev ir ko teikt par
attiecīgo fotogrāfiju – ja atpazīsti cilvēkus, vietu vai atceries
ko interesantu saistībā ar to –
dalies! Svarīgs ir katrs cilvēks,
ko atpazīstam, katra vieta vai
katrs mirklis, ko spējam atsaukt
atmiņā. Ieskatīsimies, ko vēstī
Kazdangas muzeja fotogrāfijas!
Piedāvāsim šo iespēju arī avīzes lasītājiem.

Foto apskats - "Karnevāli
Kazdangā!"
Kā vēstī laikraksts "Padomju
Venta” 1970.gadā rakstā "Tevi
aicina Kazdanga": "Gadu gaitā aizsākta virkne tradīciju –
gadskārtējie sporta svētki maijā, sacensības zirgu jūgšanā,
virves likšanā, zemkopja darba
gudrībās – oktobrī, karnevāls –
Vecgada vakarā un daudzas citas".
Kazdangā jaunuzceltajā kultūras namā īpaši izgreznotā zālē
notika vērienīgi Jaungada karnevāli, kuros piedalījās apmēram 150 masku. Ko tu zini par
to pastāstīt?
(Informē Kazdangas muzeja
vadītāja Ilze Holštroma)

bā Aizputes pagasta bibliotēkas vadītājai Sarmītei Štrausai,
Cīravas pagasta bibliotēkas vadītājai Anitai Tuleiko un bibliotekārei Maijai Upeniecei.
2020. gads bibliotēku aktivitāšu ziņā bijis salīdzinoši mierīgāks par iepriekšējo gadu.
Bibliotēkā tika "ķerti mirkļi", lai
organizētu kādus pasākumus
un tikšanās ar literāro darbu autoriem, lai varētu aicināt uz nodarbībām skolēnus. Šogad nav
izdevies noorganizēt visus plānotos Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstītos pasākumus cikla "Rakstnieks pilsētā un
katrā pagastā" ietvaros, bet finansējuma līgums ir pagarināts
un tiks meklētas iespējas uzaicināt Andru Manfeldi, Sabīni
Košeļevu, Gunitu LagzdiņuSkroderēnu un Ingu Ābeli.
Šogad ir bijusi iespēja tikties ar
rakstniecēm Daci Priedi, Maiju
Laukmani un Moniku Zīli.
Esam pateicīgi mūsu lasītājiem jeb vienkārši - novadniekiem, kuri atsaucās mūsu lūgumam ziedot bibliotēkai istabas
augus. Atsaucība bija lielāka,
nekā domājām, un nu Aizputes
bibliotēkas telpas krāšņo pa kādam puķu podam.

Izsakām pateicību arī par negaidīto eglītes dāvinājumu un
saldumiem, kā arī paldies katram, kurš nogādāja pie mums
savu par lieku kļuvušo mājas
bibliotēku, nevis vienkārši, labākajā gadījumā, nodeva to makulatūrā. Katru reizi no atnestās
grāmatu kaudzes tiek izvilkta
kāda "pērle", lai aizstātu kādu
mūsu plauktos esošo krietni nolietojušos eksemplāru.
Pati galvenā bibliotēkas karaliene ir grāmata. Īpaši šajā laikā,
kad ir mazāk iespēju apmeklēt
kultūras pasākumus, iet ciemos,
aicinām lasītājus nākt uz bibliotēku un izvēlēties sev sirdij tuvāko lasāmvielu. Šogad ir bijusi
finansiāla iespēja nopirkt gandrīz visas jaunizdotās grāmatas,
kas gan izklaidētu, gan izglītotu
Aizputes novada iedzīvotājus.
Domājam gan par vēstures pētniekiem un entuziastiem, gan
par jaunajām māmiņām, gan
par studentiem, gan dārzkopjiem un citiem.
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildina arī Latvijas
Nacionālās bibliotēkas sagādātie grāmatu dāvinājumi, kā arī
šogad apjomīgs bijis Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas

atbalsts projektā "Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām". Projekta
ietvaros Aizputes novada bibliotēku grāmatu krājums papildināts par 232 grāmatām par
kopējo summu 2143,26 EUR,
no kurām Aizputes pilsētas bibliotēkas grāmatu krājums papildināts ar 39 eksemplāriem.
Izsakām pateicību grāmatu
autoriem par dalīšanos ar saviem izdevumiem. Šogad esam
saņēmuši dāvinājumus gan no
privātpersonām, gan iestādēm.
2020.gadā Aizputes pilsētas
bibliotēkas grāmatu krājums
papildināts par 1045 eksemplāriem, no kuriem 634 izdevumi
ir pieaugušajiem lasītājiem, bet
411 - bērniem.
Paldies mūsu bibliotēkas
1066 lietotājiem, ka grāmatas
tiek lasītas un esam vajadzīgi
pilsētas iedzīvotājiem.
Saziņai
tālr.
25182193
(Pieaugušo literatūras nodaļa),
22729823 (Bērnu literatūras
nodaļa).
E-pasts:biblioteka@aizpute.lv
(Informāciju sagatavoja
Aizputes pilsētas bibliotēkas
vadītāja Gita Reboka)

Apriķu muzeja vadītājas Ainas Cērmanes
vēstījums
"Visā
Latvijā
pilsētas
un katrs novads saposti
Ziemassvētkiem. Vakaros, skatoties sociālajos tīklos uz šīm
bezgala interesantajām gaismas spēlēm, tā vien šķiet, visa
pasaule kļuvusi skaistāka. Jā, cik
labi, ka vismaz Ziemassvētku
laikā varam just šo pasakaino
izjūtu! Bet dažreiz notiek tā, ka
pasaka veidojas tepat, mūsu
acu priekšā, un tas nevar būt
pašsaprotami, tas ir tikpat nozīmīgi. Tāpēc vēlos dalīties
priekā ar vēstījumu, ka mūsu
muzejā gada nogalē pagrabu
telpās ir atnākusi tik patiesa
Ziemassvētku pasaka ar Rūķu
ciema mājām. Paldies māksliniekam Gatim Selderiņam, kurš
ir īstenais meistars un iedvesmotājs šim jaunajam stāstam.
Ko vēl labāku vēlēties? Tikai
ļaut, lai acis mirdz.
Kas mani vēl iepriecina?
Tas, ka labie darbi turpinās un
turpinās, jo vēlēšanās sakārtot arī pagraba telpas palēnām
īstenojas. Un bez atsaucīgiem
līdzcilvēkiem nu nekādi! Paldies
liepājniekam Uģim Āvem, kurš
pēc remonta darbiem savā
īpašumā atdāvināja muzejam atlikušo grants materiālu,
krāsns ķieģeļus, lai izmantotu pagraba grīdas segumam.
Paldies, pārvaldes vadītājam
Andrim Petrovicam, kurš ni-

ansēs uzklausa vajadzības un
palīdz tās īstenot. Priecē tas,
ka mēs katrs esam zobratiņš
kustībā. Ka nestāvam uz vietas. Pretimnākšana dod spēku.
Tāpēc paldies mūsu pašu dūšīgajiem darbiniekiem Mārim
Rēderim un Guntim Jankovskim,
kuri ieklāj ķieģeļu segumu grīdai un sakārto pagraba telpas
pieejamībai. Gunta rokām vēl
veidoti zvēriņu karkasi rotām
Ziemassvētkos.
Bet pati lielākā svētku dāvana ir godam paveiktais Edgara
Baloža un Ilmāra Baloža apjomīgais darbs - Apriķu muižas
dzīvojamās ēkas galvenās ieejas durvju komplekta un divu
sānlogu replikas izgatavošana
un restaurācija. Tā ir laikmeta
liecība un vispatiesākā vēstures grāmata. Šīm lietām ir pilnīgi cita pievienotā vērtība. Es pat
gribētu teikt – tas būs viens no

skaistākajiem un patiesākajiem
muižas stāstiem. Paldies par
lielisko sadarbību!
Arī mazi ikdienas svētki ir
svētki, un būtu skaisti, ja tos
prastu turpināt vēl tālu aiz
Ziemassvētku spožumu laika.
Mīļie muzeja draugi! Jūs mums
dāvājat iespēju satikt fantastiskus cilvēkus! Jūs esat tie, kuri
iedvesmo mūs darboties un būt
vajadzīgiem. Lai šie svētki atgādina vienmēr, cik daudz mums
spēka labo saskatīt un mīļo sajust! Jaunajā 2021.gadā muzeja
saime novēl katrai dzīves situācijai rast visveiksmīgāko risinājumu, būt dzīvespriecīgiem un
veseliem! Mūsu vēlējums - lai
ikvienam izdodas apjaust, ka
mazo laimes mirkļu lielais saimnieks- tas esi tu pats."
(Apriķu muzeja vadītāja Aina
Cērmane)

Šonakt savas durvis neaizver,
Ielaid debess atspīdumu telpā.
Šonakt varbūt atnāks eņģel's kluss
Sasildīties tavā siltā elpā,
Sasildīties tavā ticībā.
Šonakt savas durvis neaizver.
/Valda Mora/
Lai sirdssilti un mīlestības pilni svētki!
Lažas pagasta iedzīvotājus mīļi sveic
Lažas pagasta pārvaldes darbinieki
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(Turpinājums no 1.lpp.)
bērniem līdz 7 gadu vecumam un personām ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem.
Skaistumkopšanas pakalpojumi un izklaide.
Līdz 11. janvārim ir aizliegti:
• visa veida skaistumkopšanas (tostarp frizieru), pīrsinga un tetovēšanas
pakalpojumi;
• sporta inventāra noma iekštelpās
(taču tos drīkst izsniegt ārpus telpām);
• fotopakalpojumi klātienē (izņemot
fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem);
• saimnieciskie pakalpojumi klātienē,
kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tostarp bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās, spēļu
zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu
parkos, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros).
Minētais aizliegums neattiecas uz atpūtu dabas takās, ja tiek nodrošināta
vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana, taču ir aizliegtas dzinējmedības.
Veikalu darbība.
No 19. decembra līdz 11. janvārim
katru dienu būs spēkā regulējums, kas
līdz šim attiecās tikai uz brīvdienām un
svētku dienām. Vienlaikus ir mazliet paplašināts preču klāsts, ko šajā laikā drīkst
tirgot klātienē.
Drīkst darboties vien šādi veikali:
• aptiekas, tostarp veterinārās aptiekas;

• optikas preču veikali;
• degvielas uzpildes stacijas.
Turpina darboties tirdzniecības vietas,
kurās tirgo šādas preču grupas:
• pārtikas preces (tostarp alkoholu);
• higiēnas preces;
• pirmās nepieciešamības saimniecības preces (tostarp preces, kas nepieciešamas apkurei, automašīnai u. c.);
• mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
• tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
• dzīvnieku barību un preces;
• preses izdevumus;
• sabiedriskā transporta biļetes;
• mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus;
• pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;
• ziedus un Ziemassvētku eglītes.
Preču tirdzniecības ierobežojums šajā
laika periodā attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir
gadatirgu organizēšana (arī ielu tirdzniecības organizēšana).
Darba dienās visi veikali un tirdzniecības centri neatkarīgi no kopējās tirdzniecības platības ir atvērti.
Veikalā - pa vienam ar iepirkuma groziņu vai ratiem
Tirdzniecības vietā uz vienu apmeklētāju jāparedz ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Mazākos
veikalos var atrasties tikai viens apmeklētājs.

Iepirkšanās internetā
Netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – tiek atļauta jebkuru
preču iegāde ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pakomātiem, kā arī preču
izsniegšana un saņemšana veikalos.
Sabiedriskā ēdināšana.
Sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst
izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.
Kultūras iestādes.
Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbību, kā arī gadatirgu (arī Ziemassvētku
tirdziņu) darbību. Durvis slēgs arī bibliotēkas.
Baznīcas.
Reliģiskās darbības veikšanas vietās
darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un
beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00, izņemot
Ziemassvētku vakarā, 24. decembrī, un
pareizticīgo Ziemassvētku vakarā, 6. janvārī, kad baznīcas var būt atvērtas apmeklētājiem līdz plkst. 23.00.
Reliģiskās darbības vietās ir jāgādā, ka
telpās atrodas ierobežots skaits cilvēku,
ievērojot šādas prasības:
• apmeklētāji ierodas tikai individuāli,
izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
• notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma;
• katram apmeklētājam tiek nodrošināti 10 m2 no pieejamās telpu platības;
• attiecīgajā vietā vienlaikus atrodas
ne vairāk kā 20 % no kopējā iespējamā
cilvēku skaita, ko pieļauj pieejamā telpu
platība un infrastruktūra.
Sports.
Sporta treniņi (tai skaitā amatieru)

drīkst notikt tikai ārpus telpām (līdz 10
cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves).
Veselības aprūpe.
Veselības ministrija uzsver, ka daudzi
veselības aprūpes pakalpojumi netiks
pārtraukti. Arī turpmāk tiks nodrošināta
neatliekamā medicīniskā un akūtā palīdzība, tostarp izmeklējumi un konsultācijas, kas nepieciešamas. Tāpat iepriekšējā
apjomā tiks sniegti ambulatorie veselības
aprūpes pakalpojumi, tai skaitā speciālistu konsultācijas. Netiks atceltas arī onkoloģiskās, dzīvību glābjošās, kā arī tādas
operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte.
Bēres.
Bērēs (tikai ārtelpās) un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10
cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas,
kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet vairāk nekā no
divām mājsaimniecībām. Šādas pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna
aizsegi.
Kāzas.
Tā kā ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros), nav atļauti arī kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties
vairākiem cilvēkiem vienkopus. Tomēr ir
atļauta laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un
diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Laulā
dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai
garīdznieks. Citu personu klātbūtne laulības reģistrācijas brīdī nav atļauta.

Aizputes novadā NOVEMBRĪ reģistrētie
mirušie iedzīvotāji:
Dainis Putniņš

16.02.1957.-29.10.2020.

Aizpute

Kaspars Dunaiskis

24.04.1982.-02.11.2020.

Aizpute

Dzidra Luzere

22.10.1939.-30.10.2020.

Aizpute

Harijs Līnis

03.11.1949.-18.11.2020.

Kazdangas pagasts

Aldis Ivars Leimanis

23.11.1940.-18.11.2020.

Kazdangas pagasts

Miranda Freimane

17.09.1944.-22.11.2020.

Kalvenes pagasts

Ilgvars Berķis

20.04.1936.-24.11.2020.

Aizpute

Ženija Zenta Lūcija

21.12.1931.-24.11.2020.

Kazdangas pagasts

Edgars Pulviņš

25.02.1942.-25.11.2020.

Aizputes pagasts

Elmārs Līnis

24.07.1955.-28.11.2020.

Aizpute

Vilnis Klaumanis

26.12.1950.-28.11.2020.

Aizpute

Lūcija Ozola

31.03.1941.-27.11.2020.

Kazdangas pagasts

Sigurds Alfrēds Tamsons

06.12.1948.-04.11.2020.

Lažas pagasts

Kazdangas muzejs sveic visus Jaunajā gadā!
Kazdangas muzejā aizvadīts darbīgs 2020.gads. Lai gan šis gads izvērtās savādāks nekā plānots - ar nelielu skaitu pasākumu un pāris izstādēm, tomēr priecēja kuplais apmeklētāju skaits gan muzejā, gan Kazdangas muižas parkā.
Kazdangas muzeja kolektīvs novēl Jauno gadu sagaidīt ar labām domām, mieru dvēselē un labu veselību!
Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…
Baltais miers pār dziļām sāpēm
Neredzamu gaismu auž.
Cauri likstām, darba rūpēm
Dvēs'le to kā glāstu jauš.
Liegā melodijā plūstot,
Svētvakara zvani slīd
Un par svētu gaismu kļūstot,
Baltais miers tur zvaigznēs spīd.

Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma

Aizputes novada domes informatīvais izdevums “AIZPUTES AVĪZE” iznāk katra
mēneša pirmajā pirmdienā vai pirmdienā pēc domes sēdes.
Nākamais “AIZPUTES AVĪZES” numurs iznāks 2021.gada 1.februārī.
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.
makets Katrīna Kļaviņa, korektore Inese Greiere
Iespiests “Kurzemes Vārda” tipogrāfijā
Izplatāms bez maksas, elektroniski lasāms www.aizputesnovads.lv

