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

Aizputes novadpētniecības muzejs apkopo 1991. gada
Barikāžu laika aktivitātes un to vēsturiskās liecības Aizputē

Aizputnieki barikādēs 1991. gadā

Šogad janvārī aprit 30 gadi kopš
1991.gada janvāra barikādēm, kad
laika periodā no 13. līdz 27. janvārim
Latvijas, tostarp arī Aizputes pilsētas
iedzīvotāji - 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas neatkarības atbalstītāji - aizstāvēja valsts brīvību pret
militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Ik rītu vairāki Aizputes uzņēmumu autobusi veda vīrus uz Rīgu
turp un atpakaļ, kur aizputniekiem bija
uzticēts sargāt vienu no valstiski un
stratēģiski svarīgākajiem objektiem Latvijas Radio māju Vecrīgā.
Aizputes novadpētniecības muzejs
vēršas pie ikviena Aizputes iedzīvotāja ar lūgumu pārskatīt savus personīgos fotoalbumus un piedāvāt papildināt muzeja krājumu ar Barikāžu un
Atmodas laika notikumu fotogrāfijām.
Muzeja darbinieki priecāsies par fotogrāfiju oriģināliem un būs pateicīgi arī
par piedāvāto iespēju fotogrāfijas skenēt muzeja digitālajam fotokrājumam.
Jūsu piedāvājumus gaidām zvanu un
e-pastu veidā, tālrunis: 29623284,
e-pasts: aizpute.muzejs@gmail.com
Ceram uz aizputnieku sapratni un
atsaucību, jo tikai kopīgiem spēkiem
mums izdosies veidot satura ziņā un
ar vēstures liecībām bagātu vēstījumu
par pilsētas vēsturi, ko atstāt mūsu nākamajām paaudzēm.
(Jolanta Berga, Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja)

Aizputes vidusskola augsti
novērtēta "Skolu reitings 2020"
>>> 5.lpp.

Iznākusi jaunā sērija Tradīciju
burtnīcai "Saimniecības stāsti"
>>> 5.lpp.

Mūzikas skolas sasniegumi starptautiskā konkursā

Kazahstānas
galvaspilsētā
Nursultanā 10.janvārī norisinājās VI
Starptautiskais attālinātais konkurss
"Ziemassvētku zvaigznes", kuru ar
Nursultanas pilsētas kultūras vadības
atbalstu organizēja starptautiskā festivālu kustība "Astana Stars".
Saņemot konkursa nolikumu, arī
Aizputes Mūzikas skolas audzēkņi izmēģināja veiksmi, nosūtot konkursam
pieteikumu un skaņdarba video mp4
formātā.
Aizputes Mūzikas skolas koris un
soliste Meldra Vītola konkursā ieguva
Grand Prix. Pirmās pakāpes diplomu
savā vecuma kategorijā ieguva sitaminstrumentu spēles audzēknis Ikars
Ruņģis, akordeonistes Arta Agrita
Ziemele un Zane Mellupe gan individuāli, gan muzicējot duetā. Pedagogi
Arta Kangīzere, Sandra Strazdiņa,
Ikars Ruņģis, Kristīne Braže un Olga
Stankeviča saņēma organizatoru pateicības vēstules par ieguldīto darbu.
Aizputes Mūzikas skola izsaka pateicību audzēkņu vecākiem par atbalstu
šajā konkursā.

Kazdangas foto apskatu sērija:
Aktīvais ziemas sports
>>> 6.lpp.

Pirmās pakāpes diploma ieguvējs savā vecuma kategorijā - sitaminstrumentu
spēles audzēknis Ikars Ruņģis un pedagogs Ikars Ruņģis
Foto: Arta Kangīzere

Vēlas atjaunot Apriķu muzeja
D puses frontona cilni
>>> 7.lpp.
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Domes sēde 29.decembrī
Precizēja Aizputes novada domes
2020. gada 22.decembra lēmumā "Par
nekustamā īpašuma Sakas ielā 33A,
Aizputē, Aizputes novadā, pārdošanu izsolē" un izsoles noteikumos izsoles sākumcenu, nosakot, ka tā ir 8025,00 EUR.
Nolēma pārcelt 2021.gada pirmā ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu no 2021.gada 31.marta uz
2021.gada 15.maiju.
Lēma atbrīvot ar 2020.gada 31.decembri Henriju Junkarēnu no Aizputes
novada Kalvenes pagasta pārvaldes vadītāja amata un Aizputes novada domes
izpilddirektorei Astrīdai Eņģelei uzdot organizēt Kalvenes pagasta pārvaldes darbu no 2021.gada 1.janvāra līdz laikam,
kad tiks pieņemts cits vadības lēmums.
Apstiprināja Aizputes novada domes
2020.gada 29.decembra saistošos noteikumus Nr.24 "Grozījumi Aizputes
novada domes 2020.gada 28.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 "Aizputes
novada domes budžets 2020.gadam"".

Domes sēde 27.janvārī
Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpašuma jautājumiem.
Apstiprināja maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu ēkai - Pils gatve 4,
Kazdanga, Aizputes novads, LV-3457.
Nolēma atsavināt īpašumu Nr.8
Atmodas ielā 31, Aizputē, kas sastāv
no dzīvokļa Nr.8 un zemes gabala, par
7210,00 EUR.
Nolēma atsavināt dzīvokļa īpašumu Nr.70, Saules ielā 5, Aizputē par
7610,00 EUR.
Apstiprināja 15.janvāra izsoļu rezultātus (līguma termiņš - 5 gadi): īpašums
"Apriķu Krastiņi", Lažas pagasts,1,8
ha ar gada nomas maksu 190,00 EUR;
"Apriķu Krastiņi", Lažas pagasts, 3,0
ha, gada nomas maksa 330,00 EUR;
"Apriķu Krastiņi", Lažas pagasts, 1,0
ha, gada nomas maksa 105,00 EUR;
"Apriķu Krastiņi", Lažas pagasts, 1,9 ha,
gada nomas maksa 220,00 EUR; "Apriķu
Krastiņi", Lažas pagasts, 3,16 ha, gada
nomas maksa 250,00 EUR; "Apriķu
Krastiņi" un "Upmaļi", Lažas pagasts,
0,66 ha , gada nomas maksa 70,00
EUR; "Apriķu Krastiņi", "Upmaļi", Lažas
pagasts, 0,43 ha, gada nomas maksa
50,00 EUR; "Līdumi", Kalvenes pagasts,
0,7 ha, gada nomas maksa 101,00
EUR; "Līdumi", Kalvenes pagasts, 1,12
ha, gada nomas maksa 116,00 EUR;
"Līdumiņi", Kazdangas pagasts, 4,13
ha, gada nomas maksa 517,00 EUR;
"Stiebriņi" Kazdangas pagasts, 5,23 ha,
gada nomas maksa 685,00 EUR.
Apstiprināja 19.janvāra izsoļu rezultātus, līguma termiņš - 5 gadi, īpašumam
"Lindas", Kazdangas pag., 1,1 ha ar
gada nomas maksu 41,00 EUR.
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu,
kas atrodas Aizputes novadā, Aizputē,
Kalvenes ielā 40, un sastāv zemes gabala ar kopējo platību 1245 m2 un dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 238,4 m2
par 3330,00 EUR.
Nolēma rīkot atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīga īpašuma "Apriķu Krastiņi" 0,71 ha platībā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienībai Lažas pagastā, Aizputes novadā, nosakot minimālo gada nomas mak-

DOMES ZIŅAS

su 28,00 EUR.
Nolēma rīkot atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli pašvaldībai piekritīga īpašuma "Palīgsaimniecības" 3,60 ha platībā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes
vienībai Aizputes pagastā, Aizputes novadā, nosakot minimālo gada nomas
maksu 130,00 EUR.
Lēma lauzt zemes nomas līgumu īpašumam Lažas pagasta "Imanti" 3,00
ha platībā un rīkot nekustamā īpašuma "Imanti" Lažas pagastā, Aizputes
novadā rakstisku nomas tiesību izsoli,
nosakot minimālo gada nomas maksu
125,00 EUR.
Nolēma nepagarināt zemes nomas līgumu īpašumam "Cielavas" 3,61 ha platībā un rīkot nekustamā īpašuma rakstisku nomas tiesību izsoli, nosakot minimālo
gada nomas maksu 110,00 EUR.
Lēma Aizputes novada domes
Pašvaldības īpašuma atsavināšansa komisijai rīkot atkārtotu kustamas mantas
automašīnas "Škoda Fabia" rakstisku izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles
sākumcenu 320,00 EUR.
Nolēma izdarīt grozījumus 2017.gada
25.oktobra Aizputes novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības padomes sociālās atstumtības
riskam un ar zemu mācīšanās motivāciju pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam
nolikuma pielikumā, izsakot to šādā redakcijā: Bērnu tiesību aizsardzības padomes sastāvā ietilpst: Padomes vadītāja – Inga Svipsta; Bāriņtiesas pārstāvis
– Dzintra Kļaviņa; Sociālā dienesta pārstāvis - Mairīte Alfuse; Valsts policijas
nepilngadīgo lietu inspektors – Inese
Šteinberga; Izglītības nodaļas vadītāja
– Elita Malovka; Pedagoģiski medicīniskās komisijas pārstāvis - Inga Svipsta;
Izglītības iestādes sociālais pedagogs –
Baiba Boļšakova; Izglītības iestādes vadītājs – Gunta Vīdnere; Pašvaldības policijas pārstāve – Ailona Dārzniece.
Lēma pagarināt pārtikas paku piegādes termiņu Aizputes novada izglītojamajiem, kuri apmeklē Aizputes novada
izglītības iestādes un apgūst izglītību
klātienes programmās attālinātā mācību
procesa laikā.
Nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar
Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju par pakalpojuma sniegšanu uz vienu
gadu līdz 2022. gada 31.janvārim.
Lēma deleģēt likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktā
noteikto ietvju un laukumu ikdienas uzkopšanas uzdevumu, kas sevī ietver sētnieku un zālāju pļaušanas pakalpojumus, sabiedrisko tualešu uzturēšanu SIA
"Aizputes nami" no 2021.gada 1.janvāra
līdz 2021.gada 31.decembrim.
Nolēma segt SIA "Aizputes nami"
Aizputes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas par summu 418,90 EUR.
Piešķīra SIA "Aizputes nami" dotāciju
453,40 EUR apmērā, lai segtu pašvaldībai piederošu dzīvokļu bijušo īrnieku parādus.
Nolēma noteikt par Aizputes novada
domes 2021.gada prioritāro investīciju
projektu "Projektēšana, autoruzraudzība
un ēkas pārbūve par Kazdangas pirmsskolas izglītības iestādi "Ezītis"".
Lēma konceptuāli atbalstīt Aizputes
autonomo evaņģēliski luterisko draudzi
ar līdzfinansējumu līdz 14 348,00 EUR
projekta iesniegtām būvniecības tāmēm

"Jumta seguma remonts tornim un virs
sakristejas" un "Lietus ūdens novadīšana" Sv.Jāņa baznīcas ēkai Liepājas ielā 3,
Aizputē.
Lēma konceptuāli atbalstīt Cīravas
autonomo evaņģēliski luterisko draudzi
ar līdzfinansējumu līdz 20% no projekta būvniecības tāmes "Avārijas stāvoklī
esoša jumta seguma, jumta un pārseguma nesošo konstrukciju atjaunošanu,
karnīze un lietu ūdens teknes" Cīravas
autonomai evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkai.
Nolēma apmaksāt SIA "KS Cīrava" iesniegto rēķinu un aktu par izpildītiem
remontdarbiem Aizputes novada domei
piederošās "Skolotāju mājas" 5. dzīvoklī
par skursteņa izbūvi pēc tāmes par summu 1266,95 EUR.
Lēma atbalstīt Liepājas rajona Sporta
skolu un slēgt sadarbības līgumu ar
Grobiņas novada domi par finansējuma
piešķiršanu no Aizputes novada domes
pamatbudžeta 18 231,00 EUR apmērā
skolas administrācijas izdevumiem 2021.
gadā un mācību programmas realizācijai
2021.gadam piešķirt treniņu grupām līdzfinansējumu 17 291,00 EUR treneru
atlīdzībai.
Piešķīra dotāciju Liepājas Neredzīgo
biedrībai 3500,00 EUR apmērā sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai
Aizputes novada iedzīvotājiem ar redzes
traucējumiem.
Lēma nodrošināt ar 40% līdzfinansējumu ,t.i., 4000,00 EUR no pašvaldības
budžeta līdzekļiem Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas
projektu konkursā projektam "Flīģeļa iegāde Aizputes Mūzikas skolai".
Nolēma nodrošināt ar 35.4% līdzfinansējumu, t.i.,1450,00 EUR no pašvaldības
budžeta līdzekļiem Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas
projektu konkursā projektam "Pastaiga
pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien".
Nolēma nodrošināt ar 11.35% līdzfinansējumu, t.i., 1069,00 EUR no
pašvaldības budžeta līdzekļiem Valsts
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas projektu konkursā projektam "Ekspozīcijas "Kazdangas tehnikuma vēstures ceļš" izveide Kazdangas
muzejā".
Piešķira dzīvokļa īpašumam Kuldīgas
ielā 7-4, Aizputē, Aizputes novadā īpašniecei pašvaldības līdzfinansējumu –
1749,00 EUR kultūras pieminekļa saglabāšanai.
Apstiprināja nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada
nevalstisko organizāciju un nodibinājumu projektiem 2021.gadā.
Nolēma atbrīvot no nomas maksas IK
Autoskola ATA par telpām Saules ielā
9, Aizputē 2021. gada janvārī un februārī, SIA "DENS SERVISS" par telpām
Kazdangas ambulancē Ķiršu gatvē 1,
Kazdangā, Kazdangas pagastā 2021.
gada janvārī un februārī, Līgu Sprūdi par
telpām Atmodas ielā 17, Aizputē, platība 24,5 m2, līdz 2021.gada 30.jūnijam,
Diniju Bahmani par telpām Pils gatvē 4,
Kazdangā, Kazdangas pagastā 2021.
gada janvārī un februārī saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un to, ka
telpas netiek izmantotas.
Lēma lauzt nedzīvojamo telpu nomas
līgumu ar AS "Veselības centru apvienība", Atmodas ielā 17, Aizputē, Aizputes

novadā nomu ar 2020.gada 31.decembri.
Nolēma ar 2021.gada 31.janvāri atbrīvot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Rasu Rudzrogu no Darījumiem ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekles amata un ar 2021.gada
1.februāri ievēlēt Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju un Aizputes novada bāriņtiesas
locekli Kristīni Ungeri par Darījumiem ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekli.
Nolēma ar 2021.gada 31.janvāri atbrīvot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju
Rasu Rudzrogu no Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas locekles amata un no 2021.gada 1.februāra ievēlēt
Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālisti Eviju Šneideri par
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekli.
Nolēma
līdz
2021.gada
31.martam atcelt visus publiskos pasākumus Aizputes novadā, izņemot pasākumus, kas tiek organizēti atbilstoši
2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655
“Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”
nosacījumiem.
Lēma atbrīvot ar 2021.gada 27.janvāri
Sandu Zālīti no Aizputes novada kultūras
vadītāja amata un noteikt Aizputes pilsētas kultūras nama kultūras pasākumu
organizatori Intu Rudzīti par Aizputes
novada kultūras vadītājas pienākumu
izpildītāju ar 2021.gada 28.janvāri līdz
laikam, kad tiks pieņemts cits vadības lēmums.
Apstiprināja
2021.gadā
amatiermākslas kolektīvus, interešu pulciņus un
vadītāju atalgojumu Aizputes novadā.
Lēma noteikt ar 2021. gada 1. janvāri Cīravas pagasta pārvaldes Teritorijas
apsaimniekošanas
amata
vietai
"ELEKTRIĶIS", profesiju klasifikatora kods – 7411 01, 13.saimes IV līmeni, 5.mēnešalgas grupu; noteikt Cīravas
pagasta pārvaldes Teritorijas apsaimniekošanas amata vietai "DĀRZNIEKS"
sezonas laiku no 01.03.-30.11; noteikt
Cīravas pagasta pārvaldes Teritorijas
apsaimniekošanas
amata
vietai
"LABIEKĀRTOŠANAS
STRĀDNIEKS"
sezonas laiku no 01.03.-30.11.
Nolēma palielināt ar 2021. gada 1.janvāri amata likmi Kalvenes amata vietai
"LIETVEDIS" no 0,2 likmēm uz 0,5 likmēm, profesiju klasifikatora kods – 3341
04, 18.3.saime II līmenis, 7.mēnešalgas
grupa.
Lēma noteikt ar 2021. gada 1.janvāri Māteru Jura Kazdangas pamatskolas
amata vietai "Virtuves DARBINIEKS",
profesiju klasifikatora kods – 9412 02,
13.saimes IIA līmeni, 2.mēnešalgas grupu.
Nolēma likvidēt ar 2021. gada 1. janvāri Dzērves pamatskolā amata vietu
"Mikroautobusa VADĪTĀJS", 1 amata likme, profesiju klasifikatora kods 8322 06,
41.saime, II līmenis, 6.mēnešalgu grupa.
Nolēma ņemt ilgtermiņa aizdevumu
400 000,00 EUR (četri simti tūkstoši eiro) apmērā no Valsts kases līdz 10
gadiem ar Valsts kases noteikto gada
mainīgo eiro aizdevuma procenta likmi
projekta "Ēkas pārbūvei par Kazdangas
pirmsskolas izglītības iestādi "Ezītis"".
Apstiprināja Aizputes novada domes
2021. gada 27. janvāra saistošos noteikumus "Aizputes novada pašvaldības
budžets 2021. gadam".

DOMES ZIŅAS
Izsoles
Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku izsoli Aizputes novada domei
piederošai kustamai mantai automašīnai "Škoda Fabia FK 3740" (2005.g.).
Izsoles sākumcena – 320,00 EUR; izsoles solis - 5 EUR; izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas; izsoles vieta – Aizputes novada
dome, Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, pieteikumi tiks atvērti 19.02.2021.
plkst.12.45.
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.februārim
plkst.16.00 iesniegt pieteikumu slēgtā aploksnē ar atzīmi “Škoda Fabia izsole 19.februāris”, uz aploksnes norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, juridiskai personai – nosaukumu. Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu un uzvārdu
vai juridiskai personai - nosaukumu,
adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto summu, kā arī
apliecina piekrišanu izsoles noteikumiem. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm
prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.
Automašīnu var apskatīt līdz 2021.
gada 18.februārim darba dienās no
9.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar
domes izpilddirektori, tālr. 29434815,
e-pasts: astrida@aizpute.lv

Aizputes novada pašvaldība rīko atkārtotu 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 19.februārī plkst.12.45 Aizputes novada domē
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 0,71 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras
lietošanas veids – dabīgās ganības. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 28
EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.
gada 18.februārim plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes
Vienotajā valsts un pašvaldību
klienta apkalpošanas centrā ar
norādi vienā pusē "Nomas tiesību
izsole īpašuma "Apriķu Krastiņi"
daļai Lažas pagastā, Aizputes novadā ar apsaimniekojamo platību
0,71 ha" un ar norādi otrā pusē
"Izsoles dalībnieka juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds".

Aizputes novada pašvaldība rīko atkārtotu 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 19.februārī plkst.12.45 Aizputes novada domē
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 3,6 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras
lietošanas veids – tīrums. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 130,00 EUR
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz
2021.gada
18.februārim
plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes
novada domes Vienotajā valsts
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā
pusē "Nomas tiesību izsole īpašuma "Palīgsaimniecības" daļai
Aizputes pagastā, Aizputes novadā ar apsaimniekojamo platību
3,60 ha" un ar norādi otrā pusē
"Izsoles dalībnieka juridiskās personas nosaukums vai fiziskās
personas vārds, uzvārds".
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 3,0 ha platībā Lažas pagasta nekustamā
īpašuma "Imanti" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 007 0143.
Izsole notiks 2021.gada 19.februārī plkst.12.45 Aizputes novada domē
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 3,0 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrums. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 125,00
EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.
gada 18.februārim plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes
Vienotajā valsts un pašvaldību
klienta apkalpošanas centrā ar norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole īpašuma "Imanti" daļai Lažas
pagastā, Aizputes novadā ar apsaimniekojamo platību 3,00 ha" un
ar norādi otrā pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds,
uzvārds".

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves tiesībām zemes gabala daļai 3,61 ha platībā Kalvenes pagasta nekustamā
īpašuma "Cielavas" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6466 007 0049.
Izsole notiks 2021.gada 19.februārī plkst.12.45 Aizputes novada domē
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā.
Nomas objekts sastāv no 3,61 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras lietošanas veids – tīrums. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 110,00
EUR (neieskaitot PVN), izsoles solis 1 EUR.
Dalībnieku reģistrācija līdz 2021.
gada 18.februārim plkst.16.00,
iesniedzot pieteikumu slēgtā aploksnē Aizputes novada domes
Vienotajā valsts un pašvaldību
klienta apkalpošanas centrā ar
norādi vienā pusē "Nomas tiesību
izsole īpašuma "Cielavas" daļai
Kalvenes pagastā, Aizputes novadā ar apsaimniekojamo platību
3,61 ha" un ar norādi otrā pusē
"Izsoles dalībnieka juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds".

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 iesniegt pieteikumu slēgtā
aploksnē 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".
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DOMES ZIŅAS
Biedrības veiksmīgi īstenojušas
projektus 2020.gadā
mu saimniekošanu un dabas vērtībām,
gan dodot pozitīvu impulsu un iespēju
aktīvi darboties sporta aktivitātēs dažāda vecuma Aizputes novada un kaimiņu
pagastu iedzīvotājiem, tādējādi popularizējot Aizputes novada iedzīvotājus kā
sportiski aktīvus, tīras vides atbalstītājus
Latvijā. Projekta vadītāja Ilze Holštroma.

Ar 2021.gada 1.martu KALVENES pagastā mainās
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs
Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu pagastu pārvaldēs, Aizputes novada dome ir pieņēmusi lēmumu Lēmums Nr.885, "Par Kalvenes pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA
"AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS"".
Sākot ar 1.februāri, visi Kalvenes pagasta centralizētās ūdenssaimniecības
pakalpojuma lietotāji ir aicināti aizpildīt iesnieguma veidlapas pakalpojuma līguma noslēgšanai ar SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS ". Veidlapa pieejama Aizputes novada mājas lapā https://www.aizputesnovads.lv/pasvaldiba/
kapitalsabiedribas/aizputes-komunalais-uznemums/udenssaimnieciba/ka-noslegt-ligumu
Elektroniski aizpildītu iesniegumu sūtīt uz aku-info@inbox.lv. Ja nav iespējams iesnieguma veidlapu saņemt un izpildīt elektroniski, to var saņemt personīgi Kalvenes pagasta pārvaldē pie komunālās daļas vadītāja, kur to arī aizpilda.
Rakstiski aizpildītais iesniegums jāiesniedz Kalvenes pagasta pārvaldē vai
Aizputes komunālajā uzņēmumā Kalvenes iela 2, Aizputē līdz 15. februārim, lai
ar 2021.gada 1.martu SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS" varētu uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Sagatavotos pakalpojuma līgumus varēs parakstīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par laiku Kalvenes pagasta pārvaldē pie komunālās daļas vadītāja A.
Selderiņa (tālr. 20007204) vai SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS"
birojā Aizputē, Kalvenes ielā 2 ( tālr. 28661957).

Paziņojums "Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašumā Herteļa ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā, izmainot funkcionālo zonējumu" izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Aizputes novada domes
2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr.620
"Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas
plānojuma grozīšanai īpašumā Herteļa
ielā 4, Aizputē, Aizputes novadā, izmainot funkcionālo zonējumu" (domes
sēdes protokols Nr.18,52&.) un 26.oktobra lēmumu Nr.756 "Par precizējumiem Aizputes novada domes 2020.
gada 30.oktobra lēmumā Nr.620 "Par
lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašumā Herteļa ielā
4, Aizputē, Aizputes novadā, izmainot
funkcionālo zonējumu" ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde un apstiprināts dar-

ba uzdevums.
Aizputes novada teritorijas plānojuma
grozījumi tiek veikti, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai,
sekmējot dzīvojamās apbūves teritoriju
attīstību atbilstoši Aizputes novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
2012. - 2030.gadam. Mērķis ir mainīt teritorijas plānojumā noteikto atļauto teritorijas izmantošanu, publiskās apbūves
teritorijas (P) uz mazstāvu dzīvojamās
mājas apbūves teritoriju (DzM), izveidojot kvalitatīvu, sabiedrībai pieejamu dzīvojamās mājas apbūves teritoriju ar tai
nepieciešamo infrastruktūru, pamatojot
teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamību.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami
Aizputes novada domei Atmodas ielā
22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456,
iesniedzot līdz 2021.gada 30.martam.
Kontaktpersona: Aizputes novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja Gita
Golubova, e-pasts: gita.golubova@aizpute.lv, tālr.: 63459145.
Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas
attīstības plānošana".

4. Biedrības "Danga". Projekts
"Orientēšanās
poligoni
Kazdangas
muižas parkā un Misiņkalnā". Projekta
mērķis – Kazdangas muižas parka un
Misiņkalna apvidū izvietot patstāvīgus
orientēšanās kontrolpunktus, kas ar kartes un mobilās aplikācijas Qrenteering
palīdzību pieejama jebkuram Aizputes
novada iedzīvotājiem un viesim jebkurā
diennakts laikā visu gadu. Projekta vadītāja Rigonda Ņikiforova.
Biedrības "Kodols" aktivitātes

Aizputes novada dome 2020. gadā
NVO projektu konkursa ietvaros piešķīra 5218,00 EUR finansiālu atbalstu
novada biedrību ideju realizācijai. NVO
konkursa mērķis: sabiedriski nozīmīgs,
oriģināls projekts Aizputes novadā,
veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada
problēmu risināšanā, sekmējot dzīves
kvalitātes uzlabošanos. Biedrības veiksmīgi īstenojušas projektus:
1. Aizputes sieviešu apvienība
"INTEGRO". Projekts "Aizputes mazbānīša atgriešanās ziedu rotā". Mērķis - ar
vides objektu "Ziedu mazbānītis" pievērst uzmanību Aizputes vēsturei un panākt, lai to uzlūkotu par pilsētas simbolu.
Projekta vadītāja Ilva Plamše.
2. Mednieku klubs "Avots". Projekts
"Reizēm ķeram arī zivis". Vides objekts
– skulptūra "Makšķernieks Jančuks".
Mērķis - publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana un jauna infrastruktūras vides objekta izveide Cīravas pagasta teritorijā. Projekta vadītāja Sarmīte Braša.
3. Biedrība "Kodols". Projekts "Būt veseliem vingrojot, sportojot un izglītojoties". Mērķis - veicināt aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu gan izglītojot par veselīga
uztura un kustības nozīmi, bezatkritu-

5. Cīravas pagasta attīstības biedrība.
Projekts "Lai acīm prieks". Sakārtojot un
ar sienas gleznojumiem padarot vizuāli pievilcīgu PII "Pīlādzītis" bijušās katlu
mājas ēku, uzlabot ikdienas gaitu un brīvā laika pavadīšanas kvalitāti. Projekta
vadītāja Anita Tuleiko.
6. "Starpnozaru mākslas grupa
SERDE". "6.Starptautiskā koka restaurācijas darbnīca Aizputē 2020". Projekta
mērķis – ēku uzturēšanas tradīcijas un
prasmju pārmatošanas piemēriem veicināt vietējo iedzīvotāju sapratni par kultūras mantojuma saglabāšanu, restaurāciju un uzturēšanu. Projekta vadītāja Ance
Ausmane.
Aizputes novada NVO projektu konkursi tiek organizēti jau astoņus gadus.
Divi veiksmīgākie projekti katru gadu
tiek izvirzīti apbalvošanai, ko organizē
Latvijas Pašvaldību savienības apvienība "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija".
Atzinību un veicināšanas balvas par ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi ir saņēmušas biedrības "Kodols",
Cīravas pagasta attīstības biedrība un
Aizputes sieviešu apvienība "INTEGRO".
(Informāciju sagatavoja Attīstības nodaļas projektu vadītāja Biruta Konrāde)

Aicina pieteikties atbalstam "Par Aizputes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Aizputes novadā"

Aizputes novada dome piešķir līdzfinansējumu un sniedz palīdzību vēsturisku ēku
daļu un būvju saglabāšanai un atjaunošanai. Pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts ne vairāk kā 50% apmērā, nepārsniedzot 4000,00 EUR nesošo konstrukciju atjaunināšanai un nepārsniedzot 2000,00 EUR citiem darbiem. Par noteikumiem
un iesniegšanu vairāk skatīt Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv
Saistošajos noteikumos "Par Aizputes novada domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Aizputes novadā". Pieteikumus sūtīt uz dome@aizpute.lv vai
nogādāt personīgi Aizputes novada domē.

Apgleznota kādreizējā katlu mājas ēka Cīravā

Foto: Sarmīte Braša

IZGLĪTĪBA UN SABIEDRĪBAI
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Izdoti Aizputes puses "Saimniecības
stāsti" sērijā "Tradīciju burtnīca"
Būs jauni rotaļu laukumu elementi Aizputē un
Kazdangā
Aizputes
novada
dome
2020.gadā
iesniedza
projektu
Nr.20-02AL13-A019.2203-000012 "Infrastruktūras papildināšana bērnu un jauniešu attīstībai Aizputes novadā" biedrības "Liepājas rajona partnerība" izsludinātājā atklātajā
projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma saņemšanai.
Projekta mērķis: Bērnu rotaļu laukuma un fitnesa infrastruktūras attīstība, veicinot
iedzīvotāju veselības uzlabošanu un multifunkcionālu atpūtas vietu izveidi.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties divus rotaļu laukuma elementus Aizputē jau
esošajam rotaļu laukumam Ziedu ielā 7. Savukārt sporta laukumā pie Māteru Jura
Kazdangas pamatskolas uzstādīs multifitnesa trenažieri.
Projekts tika vērtēts divās kārtās, to atbalstīja Liepājas rajona partnerība un Lauku
atbalsta dienests. Ir iegūts finansējums ieceres realizēšanai. Projekta kopējās izmaksas 25 551,07 EUR, kur no ELFLA 13 681,11 EUR, pārējais no Aizputes novada domes budžeta. Projekta pieteikuma nolikumā paredzēts, ka LEADER atbalstu var saņemt tikai par pamatlīdzekļu iegādi. Būvniecības izmaksas ir no pašvaldības budžeta.
Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem darbus veiks būvuzņēmējs SIA "MK
Dizains", ar kuru ir noslēgts līgums "Rotaļu laukuma elementu un multifitnesa trenažiera iegāde, uzstādīšana un seguma izbūve Aizputes novadā". Projektu plānots
pabeigt 2021.gada 2.ceturksnī.
(Informē Attīstībs nodaļas projektu vadītāja Gunta Butrima)

Aizputes vidusskola tiks apbalvota par sasniegumiem konkursā "Skolu reitings 2020"
Aizputes vidusskola saņems divas
balvas: pirmā ir par izaugsmi trīs gadu
laikā centralizēto eksāmenu vērtējumos, bet otrā – par izaugsmi latviešu
valodā.
Konkurss "Skolu reitings" notiek no
2009. gada, un to rīko Draudzīgā aicinājuma fonds. Ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, fonds veido Latvijas
labāko skolu topu gan kopvērtējumā, gan
atsevišķos mācību priekšmetos.
Draudzīgā aicinājuma fonds pēc konkursa kritērijiem, kur galvenā prioritāte
ir pozitīvas tendences mācību sasniegumos, ik gadu izvēlas apbalvojamās
izglītības iestādes četrās kategorijās:
ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas.
Aizputes vidusskolas direktore Gunta

Vīdnere informēja, ka Aizputes vidusskola decembra beigās saņēma ielūgumu no Draudzīgā aicinājuma fonda
saņemt divas balvas konkursā "Skolu reitings". Balvu pasniegšana notiks Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, bet
saistībā ar noteikto ārkārtas situāciju valstī apbalvošana ir atlikta.
Gunta Vīdnere: "Sazinoties ar fondu,
noskaidroju, ka skolai piešķirtas divas
balvas - pirmā balva par izaugsmi trīs
gadu centralizēto eksāmenu rezultātos
un otra izaugsmes balva par panākumiem latviešu valodā. Mēs vienojāmies
par šo pasākumu un ceram, ka pasākums
klātienē varēs arī notikt un šo balvu mēs
reāli varēsim arī saņemt."
(Informē Aizputes vidusskolas žurnālistu pulciņš)

Tradīciju burtnīcā publicētie stāsti un
ikdienas saimniekošanas padomi pierakstīti 2020. gada vasarā Aizputē, kad
no 29. jūnija līdz 5. jūlijam SERDES rezidenču centrā nedēļas garumā notika
Novadpētniecības skola. Tajā piedalījās
pavisam 19 novadpētniecības entuziastu no visas Latvijas, kas devās intervēt
vietējos iedzīvotājus un pēc tam veica
pierakstīto mutvārdu liecību transkripciju. Ierobežotā izdevuma formāta un apjoma dēļ publicēšanai izvēlēti tie interviju fragmenti, kas vislabāk raksturo un
atklāj saimniecības darbu daudzveidību,
sniedzot ieskatu sadzīvē gan starpkaru
periodā, gan pēckara gados, gan arī padomju laikos. Lauka pētījumos tika izvaicāti arī vietējie amatnieki – grozu pinēji,
kurpniece, skursteņslauķis. Arī viņu stāstos atklājas, kā tehnoloģiju attīstība un
dzīvesstila izmaiņas ietekmējušas profesiju gadu gaitā.
Tradīciju burtnīcā apkopoti pieredzes
stāsti par tiem saimniecības darbiem,
kas vai nu jau ir izzuduši no ikdienas,
vai to pielietošana, pateicoties sadzīves
apstākļu izmaiņām, arī likumdošanas
normām un tehnoloģiju attīstībai, kļūst
arvien retāka un vairs netiek mācīta un
tālāk nodota nākamajām paaudzēm.
Piemēram, mūsdienās drēbes mazgā veļas mašīnā, un sausas tās kļūst žāvētājā.
Uz šņores izžauta veļa vairs nav ierasts
skats teju katras mājas pagalmā vai dārzā, nemaz nerunājot par veļas dienu ar
drēbju vārīšanu, netīrumu beršanu uz
veļas dēļa, skalošanu akas ūdenī, dīķī
vai upē. Tāpat siena gubas nopļautajās
pļavās nu aizstājuši savelti ruļļi, būtiski
izmainot Latvijas ainavu, un ar siena sagatavošanu saistītie vārdi – zārds, krabiķis, tupesis, braģis, ķeste, spaile, vāls un
citi – arvien retāk tiek izmantoti ikdienas
vārdu krājumā. Pagaidām rudens pusē

šur tur tīrumos vēl manāmi čakli un lustīgi kartupeļu lasītāji ar groziem un spaiņiem rokās, taču mēslu talkas, kulšanas
talkas – līdzīgi kā linu audzēšana, ganos iešana, aršana un ecēšana ar zirgu
– saglabājusies vien vairs vecāko ļaužu
atmiņu stāstos. Viņi arī atšķirībā no jaunāka gadagājuma saimniekiem un saimniecēm vēl zina, kā var vislabāk un ilgāk
uzglabāt pārtikas produktus tad, ja nav
ledusskapja vai pagraba. Tālab tradīciju
burtnīca var tikt izmantota kā noderīga
rokasgrāmata mūsdienu ikdienā, lasot
un uzzinot, kā sagatavot un skaldīt malku, iekurt plīti, tīrīt skursteni un aku, līmēt
tapetes ar klīsteri, kapināt un asināt izkapti. Ir arī daži noderīgi stāsti par gaļas
kūpināšanu, desu žāvēšanu, mencu kaltēšanu, sēņu sālīšanu, kāpostu skābēšanu, maizes un sklandraušu cepšanu,
plaušu pankūku gatavošanu, siera taisīšanu un cukurbiešu sīrupa vārīšanu.
Iepriekš šajā sērijā SERDE izdevusi
22 izdevumus, no kuriem vairāki ir tieši saistīti ar Aizputes novada nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu
– aizputnieku stāsti par ebrejiem latviešu un angļu valodā, SERDES stāsti,
M.Birznieces "Novadpētniecība".
Vairākos izdevumos iekļauti aizputnieku stāsti par zināmām prasmēm un
tradīcijām – "Zaļumballes", "Tautas aptieka", "Cūku bēres", "Vācēju kultūra Viduskurzemē", "Alus gatavošana",
"Brandava gatavošana Viduskurzemē".
Tradīciju burtnīcu izdevumos apkopoti
arī citos Latvijas novados veikto pētījumu rezultāti. Vairāk par sērijā publicētajiem izdevumiem var iepazīties SERDES
mājas lapā serde.lv sadaļā "Izdevumi".
(Starpnozaru mākslas grupas "Serde"
vadītāja Signe Pucena)
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SABIEDRĪBAI

Kazdangas muzeja foto apskatu sērija "Atceries?
Kā toreiz Kazdangā ..!"

Turpinām
foto
apskatu "Aktīvais ziemas sports
Kazdangā".
Ziemas mēneši ir piemēroti, lai
varētu baudīt ziemas priekus –
celt sniegavīrus, pikoties, braukt
ar ragaviņām, slidot, slēpot… Arī
Kazdangā jau izsenis nodarbojās ar tādiem ziemas sporta veidiem kā ātrslidošana, slēpošana, skijorings.
Kā vēstī 1966.gada 10.februāra laikraksts "Ļeņina Ceļš":

"Interesanti aizritēja Sporta
diena Kazdangas astoņgadīgajā skolā. Tūlīt pēc parādes 1., 2.,
3.klases skolēni sāka spraigas
sacensības ragaviņu vilkšanā,
sniega piku mešanā un nobraucienā ar slēpēm.
4.-8.klases skolēni sacentās
slēpošanā, slalomā un nobraucienā ar slēpēm. Distanču slēpošanā 41 dalībnieks uzrādīja
jaunatnes sporta klasei atbilstošus rezultātus. Lūk, uzvarētā-

ji: 1 km Anita Tomsone 5:24.3
(6.klase), 2 km – Ilmārs Bensons
10:07 (5.klase), 2 km – Gaida
Šīmane 10:42 (8.klase), 3 km
– Jānis Brizga 14:08 (8.klase),
5 km – Gunārs Zommers 22:20
(8.klase)."
Savukārt 1972.gada 27.janvāra laikrakstā "Ļeņina Ceļš"
varam lasīt : "Kaprīzās ziemas
katru gadu sagādā negaidītus
pārsteigumus. Pērn tradicionālās Kazdangas kausa izcīņas sacensības slēpošanā notika lietū, bet šogad 20 grādu
salā un neparastā vietā – uz
Dzirnezera, kuru klāja plāna
sniega kārta. 7.kausa izcīņā
startēja tās pašas komandas,
kas pērn – Bulduru dārzkopības
tehnikums, Liepājas pedagoģiskais institūts un paši rīkotāji. Neparastas bija arī distances.
Sievietes sacentās 4 km distancē, piedalījās 17 dalībnieces.
Vīriešiem 8 km distancē startēja 19 dalībnieki."
(Kazdangas muzeja vadītāja
Ilze Holštroma)

Ja vēlies dalīties atmiņās, tālrunis Kazdangas muzejā 28616717

Virtuālā pastaigā pa vēsturisko un mūsdienu Aizputi var doties arī vācvalodīgie
Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapas apmeklētāji

2016. gada nogalē Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansēta
projekta ietvaros tapa Aizputes
novadpētniecības muzeja mājas lapa www.aizputesmuzejs.
lv, kuras viena no sadaļām
ir muzeja virtuālā ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms
simts gadiem un šodien", pie
kuras izveides muzeja uzdevumā strādāja Aizputes vēstures

pētnieks Ivars Silārs, fotogrāfs
Varis Sants un datorspeciālists
Mārtiņš Uztics. Jau četrus gadus ikvienam interneta vietnes
lietotājam un pilsētas vēstures
interesentam gan Latvijā, gan
citviet pasaulē ir iespēja doties
virtuālā pastaigā pa Aizputi,
līdztekus vizuālajiem attēliem
saņemot arī bagātīgu pilsētas
vēstures izpētes informāciju.

Lai gan šo gadu laikā ir saņemti neskaitāmai atzinīgi novērtējumi par virtuālās ekspozīcijas
piedāvājumu, tomēr vairākkārt
nācies uzklausīt svešvalodīgo
mājas lapas apmeklētāju atzinumus, ka būtisks ierobežojums
informācijas uztverei ir valodas
barjera. Tie tika uztverti kā pamudinājumi sākt darbu pie virtuālās pastaigas satura svešva-

lodu versiju veidošanas.
Tā kā Aizputes kultūrvēsturisko mantojumu veidojuši kurši,
vienviet dzīvojot ar ebrejiem un
baltvāciešiem, kuri runāja vācu
valodā un pilsētai bija devuši arī
savu nosaukumu - Hasenpoth,
šķita ļoti svarīgi, lai pirmā šī
izpētes materiāla svešvalodas
versija viņu pēctečiem būtu
pieejama nepastarpināti - viņu
dzimtajā - vācu valodā.
2020. gada sākumā sadarbībā
ar Aizputes pilsētas draugiem
Vācijā muzejs uzsāka virtuālās pastaigas tekstu tulkošanu
vācu valodā, bet augustā radās
iespēja iesniegt projekta pieteikumu VKKF mērķprogrammā
"Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras
nozarēs" finansējuma piesaistei
virtuālās ekspozīcijas vācu valodas versijas izveidei muzeja mājas lapā. VKKF muzeja ieceres
realizēšanai piešķira 3000,00
EUR finansējumu, bet Aizputes
novada dome- 1380,00 EUR līdzfinansējumu.
Virtuālās pastaigas tekstu tulkošanu vācu valodā veica tulks
Andrejs Muraško, tulkojuma literāro rediģēšanu un korekciju- Vācijā dzīvojošā vācbaltiete
Gerda Hannelore Kola un darbā ar tekstu sakārtošanu viņai
palīdzīgu roku sniedza Vācijā
dzīvojošais Osvalds Feiks, bet
interneta vietnes izveidi un informācijas ievadīšanu virtuā-

lās ekspozīcijas vācu valodas
versijai – IT speciālists Mārtiņš
Uztics.
Projektā plānotās aktivitātes
tika realizētas atbilstoši noteiktajam laika grafikam, un priecīgi paziņojam, ka ar 2021. gada
janvāri informācija Aizputes
novadpētniecības muzeja mājas lapas apmeklētājiem ir pieejama latviešu un vācu valodā.
Realizējot šo projektu, ir uzlabots un pilnveidots arī muzeja
mājas lapas piedāvājums. Radot
muzeja virtuālās ekspozīcijas "Pastaiga pa Aizputi pirms
simts gadiem un šodien" vācu
valodas versiju, ir mesta laipa no
pagātnes uz tagadni, tādējādi
nodrošinot un veicinot kvalitatīva vēsturiskās izpētes materiāla
vēl plašāku pieejamību un publicitāti vācvalodīgo cilvēku auditorijai visā pasaulē.
Aizputes novadpētniecības
muzejs izsaka pateicību par
lielisko sadarbību un ieguldīto
darbu projekta realizācijā G. H.
Kolai, A. Muraško, M. Uzticam
un O. Feikam.
Tuvākajā nākotnē tiek plānots
realizēt ieceri par virtuālās muzeja ekspozīcijas un muzeja mājas lapas angļu valodas versijas
izveidi, kā arī šīs ieceres realizēšanai piesaistīt projekta finansējumu.
(Aizputes novadpētniecības
muzeja vadītāja Jolanta Berga)

KULTŪRA
Kalvenes bibliotēka izsniedz grāmatas,
žurnālus un dažādas galda spēles uz mājām

Bibliotēkā turpinās grāmatu, žurnālu izsniegšana un saņemšana. Šobrīd,
apmeklējot bibliotēku, jāievēro visi epidemioloģiskie drošības pasākumi - jādezinficē rokas, jāievēro 2 metru distanci,
jālieto sejas masku. Grāmatas un žurnāli,
kas saņemti no lasītājiem, uz 72 stundām
tiek ievietoti karantīnā.
Abonēti preses izdevumi 2021. gadam, kurus piedāvā bibliotēkas apmeklētājiem: "Kurzemes Vārds", "Praktiskais
Latvietis", "Leģendas", "Ieva", "Ievas
Stāsti", "Ievas Dārzs", "Ievas Veselība",
"Annas Psiholoģija", "9 Vīri", "Kas
Jauns", "Ilustrētā Zinātne", "Ilustrētā
Pasaules Vēsture", "OK!", "Patiesā
Dzīve", "Latvijas Lopkopis", "Mājas
Viesis", "Avenīte", "Lauku Māja".
Apmēram astoņas reizes gadā bibliotēkas krājums tiek papildināts ar jaunām
grāmatām gan bērniem, gan pieaugušajiem. 2020. gadā iegādātas 233 jaunas
grāmatas, un vēl dāvinājumos saņemtas 105 grāmatas. Līdztekus pašvaldības finansētajām grāmatām decembrī

saņēmām 55 jaunas grāmatas, kuras
iegādātas ar Kultūras ministrijas atbalstu. Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt
krīzes skarto grāmatniecības nozari,
Kalvenes bibliotēkas krājums papildināts
gan ar latviešu, gan ārzemju autoru darbiem gan daiļliteratūrā, gan mākslas un
izziņas grāmatām pieaugušajiem un bērniem.
Bibliotēkā ir iegādātas dažādas galda
spēles, kuras ir iespējams ņemt līdzi uz
mājām, lai ģimenes lokā aizvadītu kādu
aizraujošu vakaru. Ir iespējams uz mājām paņemt līdzi 25 latviešu mākslas un
dokumentālas filmas, lai organizētu kino
vakaru ģimenes lokā.
Kalvenes bibliotēka novēl, lai visiem ir
kāds, kas bēdu brīdī pastiepj roku pretī, kas palīdz piecelties pēc klupiena, kas
uzklausa mūsu nemierīgās domas, kas
priecājas kopā ar mums par mūsu laimi,
prieku! Lai visiem veselība jaunajā gadā!
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"Sirds siltuma kamanas" piepildītas
Aizputes novadpētniecības muzeja
kolektīvs pateicas ikvienam pilsētas iedzīvotājam, uzņēmējam un pilsētas viesim, kas atsaucās labdarības akcijai un
palīdzēja piepildīt ar dāvanām SIRDS
SILTUMA KAMANAS.
Izsakām pateicību skolotājai Ilzei
Jonasei par savas audzināmās klases iesaistīšanu labdarības akcijā. Muzejs novērtē bērnu un viņu vecāku sarūpēto devumu.
Šogad dāvaniņas bija īpaši bagātīgas:
bija ne tikai no pagraba sarūpēti produkti, bet arī siltas zeķītes un cimdiņi, segas,
spilveni un austi paklājiņi, ar roku zīmētas
un rakstītas kartiņas, higiēnas preces un
dažādi saldi našķi.
Pateicoties Aizputes novada Sociālā

dienesta, Aizputes pilsētas kultūras
nama, Aizputes novada tūrisma un mūžizglītības centra un citu ļaužu sniegtajai
informācijai, mums bija iespēja nogādāt
saziedotos iepriecinājumus svētkos tiem,
kam tas bija visvairāk nepieciešams.
Liels paldies Valentīnas ziedu veikalam
un personīgi Valentīnai Skujai par sadarbību!
Svētku laikā pabijām 63 mājās un 8
dāvaniņas nogādājām Aizputes novada
bāriņtiesā, lai tās sildītu šajā gadā jaundzimušos bērniņus un priecētu viņu vecākus.
Paldies par svētku izjūtas radīšanu!
(Aizputes novadpētniecības muzeja
kolektīva vārdā Māra Tīmane)

(Kalvenes bibliotekāre Marika Zvirbule)

Aicina kopā atgriezt Apriķu muižas patieso stāstu

Apriķu muiža ir nozīmīgs 18. gs. arhitektūras un mākslas piemineklis. Laika
gaitā muiža un tās arhitektūra ir daudz
cietusi, bet ir saglabājušies vairāki būtiski arhitektūras elementi, tai skaitā D
puses frontona cilnis, kas ir unikāls gan
savā mākslinieciskajā kvalitātē, gan kā
tēlniecības amatniecības mantojums.
Šis cilnis bijis eksponēts fasādē līdz 19.
gs. beigām, kad to pirmo reizi nosedza
ēkas piebūve – veranda. Otrā Pasaules
kara laikā tas uz kādu laiku bija redzams,
taču, līdzko tika uzcelta jauna veranda, tas
atkal tika aizsegts. Kopš 20. gs. 60-tajiem
gadiem cilnis atrodas ēkas bēniņos un
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nebija apskatāms plašākai publikai. Laika
gaitā cilnis ir daudz cietis. Tam ir saglabājusies tikai aptuveni puse no sākotnējā apjoma, taču tas, kas ir saglabājies, lai
arī ir ar augstu māksliniecisko un vēsturisko vērtību, ir kritiskā stāvoklī. Objektam
veikta tehniska apsekošana restauratores
Madaras Rasiņas vadībā, kuras laikā konstatēts, ka akmens materiāls ir ļoti nestabilā stāvoklī, tam nepieciešama steidzama
padziļināta laboratoriska izpēte un tūlītēji
restaurācijas darbi, kā arī tika konstatētas senāku polihromu krāsojumu pēdas,
kas pierāda, ka nepieciešama arī padziļināta krāsojuma izpēte gan uz vietas objektā, gan tālāk laboratoriski, lai ar VKKF
finansējuma atbalstu tiktu veikta objekta
izpēte.
Cilņa apraksts: Parka fasādes frontons
daudz postīts, ir ar lieliem zudumiem.
Kompozīcijas centrā sarežģīta spoguļsimetrijā veidota muižas īpašnieka monogramma. Ap to alegoriska daudzfigūru
kompozīcija. Kreisajā pusē saglabājušās
divas putti figūras – viena mētelī, ar kaltu
rokā pie profilēta postamenta, otra puskaila – sēdoša uz šī postamenta. Pirmajam
rokā āmurs, aiz jostas mūrnieka ķelle. Aiz
muguras pie zāles apauguša mūra piesliets krāsas spainis ar pindzeli. Sēdošais

putti rokā tur celtnes plānu. Pa labi no
monogrammas pretskatā stāvoša figūra
(zudusi galva un ķermeņa augšdaļa), tai
blakus sēdoša figūra ar paleti un otu rokās
glezno rokaju kartušā fon Rozenu ģerboni. Aiz molberta krūze ar otām, frontona
stūrī plašs, ziedošs akants. Cilnis attēlo
jaunās muižas celtniecības un apdares
alegoriju. Virs monogrammas muižniecības kronis. Ēkas bēniņos šobrīd atrodas
atlikušais cilnis, kas iemūrēts sākotnējā
ēkas fasādē. Tas sastāv no pieciem liela
izmēra akmens blokiem. Mūrī tas ir iefiksēts ar papildus metāla stiprinājumiem.
Cilnis, atrazdamies bēniņu telpā, postīts, tā fragmenti izmantoti, piemēram,
galodiņu izgatavošanai. Aicinājums ikvienam tuvākās vai tālākās apkaimes iedzīvotājam: kad vairāk laika pavadāt savās
mājās un nereti pārskatāt un piekārtojat
bēniņus, šķūnīšus, klētiņas, varbūt, ka pamanāt savā saimniecībā jums it kā bez
pielietojuma, bet mums muzejā frontona
cilnim tik vajadzīgos, reiz "aizklīdušos"
fragmentus. .

Atradums būtu ļoti nozīmīgs objekta restaurācijā, lai palīdzētu atdzimt tēlniecības mantojumam. Zvanīt
29184684 Ainai Cērmanei

Kazdangas muzejs
izveido virtuālo izstādi
"Barikādēm – 30!"
Lai gan šogad barikādēm ir zīmīga jubileja – aprit 30 gadi, kopš 1991.gada
barikāžu notikumiem, nozīmīgie svētki
tiek atzīmēti pavisam klusu, bez pasākumiem.
Kazdangas muzejs sadarbībā ar
Kazdangas pagasta bibliotēku izveidoja
virtuālo izstādi "Barikādēm - 30!".
Izstādi
ikviens
var
apskatīties
virtuāli:
https://prezi.com/view/
TDanfftTkS9RtJVK1CNm/
vai
Kazdangas muzeja un Kazdangas pagasta bibliotēkas facebook.com lapās.
Kazdangas muzejs ir sagatavojis arī
krustvārdu mīklu (skatīt 8.lpp), kuru minot varam atsaukt atmiņā barikāžu laiku.
Informācijai:
Varbūt ne visi barikāžu dalībnieki zina,
ka vēl ir iespējams reģistrēties, lai iegūtu
barikāžu dalībnieka statusu. To vēl var izdarīt! Nepieciešams tikai aizpildīt barikāžu dalībnieka anketu un nosūtīt uz 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrību, kur to
izskatīs.
Informācijai un palīdzībai, lai reģistrētos, zvanīt pa tālr. 28616717.
(Kazdangas muzeja vadītāja Ilze
Holštroma)
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Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi DECEMBRĪ
2 zēni un 1 meitene

Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Aizputes novadā DECEMBRĪ reģistrētie
mirušie iedzīvotāji:
Artis Ķēniņš

08.06.1966. - 01.12.2020.

Aizpute

Velta Mirbaha

09.09.1931. - 30.11.2020.

Aizpute

Zenona Pāvila

08.07.1928. - 02.12.2020.

Kazdangas pagasts

Leons Treimanis

04.08.1944. - 05.12.2020.

Kalvenes pagasts

Ilmārs Juriks

06.02.1937. - 06.12.2020.

Kalvenes pagasts

Imants Meņģis

15.12.1969. - 05.12.2020.

Cīravas pagasts

Raimonds Birznieks

14.12.1963. - 07.12.2020.

Lažas pagasts

Ruta Rēdliha

15.01.1956. - 09.12.2020.

Aizputes pagasts

Eduards Volkovičs

14.01.1945. - 11.12.2020.

Kazdangas pagasts

Kārlis Donis

29.01.1933. - 15.12.2020.

Kazdangas pagasts

Valija Marija Drāzniece

04.12.1941. - 18.12.2020.

Kazdangas pagasts

Juris Dombrovskis

17.07.1948. - 20.12.2020.

Kazdangas pagasts

Velta Sūnaite

17.05.1926. - 26.12.2020.

Aizpute

Valdis Burvis

16.07.1962. - 21.12.2020.

Cīravas pagasts

Aizputes novada dome izsludina 2021.gada
projektu konkursu Aizputes novada biedrībām
un nodibinājumiem
Aizputes novada dome izsludina 2021.gada projektu konkursu Aizputes novada biedrībām un nodibinājumiem, kura ietvaros var saņemt pašvaldības atbalstu dažādu aktivitāšu veikšanai.
Projekta mērķis: Sabiedriski nozīmīgs, oriģināls projekts Aizputes novadā, veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu
risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.
gada 26.februārim.
Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanu Aizputes novada nevalstisko organizāciju projektiem 2021. gadā pieejams Aizputes novada mājas lapā.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63459150 vai rakstot uz e-pastu gita.
golubova@aizpute.lv
Gita Golubova,
Attīstības nodaļas vadītāja

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.martā.
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

