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Aizputes novada domes izdevums

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

Informācija topošo 
pirmklasnieku vecākiem

Lai prognozētu izglītības iestāžu pie-
pildījumu un plānotu finansējuma sada-
li, lūgums marta mēnesī reģistrēt sko-
lās topošos 1.klases skolēnus. Mācības 
1.klasē ir jāuzsāk bērniem, kuriem 2021. 
gadā paliek pilni septiņi gadi. Pašlaik ob-
ligāto sagatavošanu skolai Aizputes no-
vadā apgūst 84 sešus gadus veci bērni.

Topošo pirmklasnieku vecākiem ie-
spēja pieteikt bērnu skolai ir elektroniski, 
iesniedzot iesniegumu brīvā formā:

Aizputes vidusskolā – vidusskola@aizpute.lv;
Aizputes pagasta pamatskolā – pamatskola@aizpute.lv;
Dzērves pamatskolā – dzervespamatskola@inbox.lv;
Kalvenes pamatskolā – kalvenesskola@inbox.lv;
Māteru Jura Kazdangas pamatskolā- skola@ kazdanga.lv;
Padures pamatskolā – padure.skola@gmail.com.
Lūgums arī reģistrēt bērnus, kuriem 2021.gadā paliek pilni  

pieci gadi,  obligātajai  sagatavošanai skolai. Bērni, kuri jau  
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, atkārtoti nav jāreģistrē.

Reģistrācija mācībām notiek no 1. līdz 31.martam. 
Izglītības nodaļas vadītāja Elita Malovka

Tehnikumam savs žurnāls
Tekstā saglabāta tā laika raks-

tība.
"Kazdangas lauksaimniecī-

bas technikumā mācību gada 
sākumā, spriežot par skolas sa-

biedriskā darba uzlabošanu, ru-
nāja arī technikuma skolotājs 
B.Mežsēta.

"Kā būtu, ja mēs technnikumā 
izdotu savu žurnālu?" teica viņš 
audzēkņiem.

Vairāku desmitu gadu garumā Kazdangas tehnikumā ir iz-
doti šādi žurnāli : "Šalkas", "Nākotnes Kalēji", "Ātrāk, Augstāk, 
Tālāk...", "Dzeloņdrāts".

Pirmais "Nākotnes Kalēju" numurs iznāca 1951.gada oktobrī. 
Par žurnāla "Nākotnes Kalēji" tapšanu vēstī  laikraksts "Padomju 
Jaunatne" 1952.gada 23.februārī.

Kazdangas muzeja rakstu sērija: 
Kazdangas tehnikumā izdotie žurnāli

Šī doma guva dzīvu atsaucību. 
Drīz grupa jauniešu stājās pie 
žurnāla sagatavošanas. Par re-
daktori ievēlēja Maigu Ķūķi.

Skolas žurnāla pirmais nu-
murs iznāca trijos eksemplāros. 
Lasītavā, kur tika novietots viens 
eksemplārs, jau pirmajā vakarā 
pēc žurnāla izdošanas pulcējās 
jaunieši:

"Un tiešām technikumam pa-
šam savs žurnāls!" priecājās visi, 
apskatot žurnālu.

Nākošais "Nākotnes Kalēju" 
numurs bija saturā bagātāks par 
pirmo, ar daudziem pieredzes 
rakstiem. Skolotājs Magone bija 
uzrakstījis par technikuma iz-
mēģinājuma lauciņiem, sniedzot 
interesantus datus arī par vērtī-
gākās kviešu šķirnes noteikšanu 
mūsu apstākļos, par granulētā 
superfosfāta efektivitāti dažādos 
izmēģinājumos. 3.zootechnikas 
klases gruporgs B.Antonija savā 
rakstā "Komjaunatnes grupas 
darbs" dalās pieredzē par grupas 
darbu cīņā par labām sekmēm 
mācībās. Sava vieta "Nākotnes 
Kalējos" ierādīta rakstiem par 
fizkultūru. Interesanta nodaļa 
ir "Skaitļi un fakti", kurā sniegts 
pārskats par klasēs izlasītajām 
grāmatām un par stundu ap-
meklēšanu.

Techniskā apdare "Nākotnes 
Kalēju" 2.numuram arī ievēro-
jami labāka nekā pirmajam. Tas 
norāda, ka redkolēģija ir daudz 
strādājusi, lai žurnālu izveidotu 
jo labāku."

Šie ir fakti no vēstures!
Ja atceries un zini par to pa-

stāstīt, zvani uz Kazdangas mu-
zeju pa tālruni 28616717 vai  
raksti e-pastā muzejs@kazdan-
ga.lv.

(Kazdangas muzeja vadītāja 
Ilze Holštroma)

Viens no vēstures attēlošanas un saglabāšanas veidiem ir foto negatīvi, fotogrāfijas, arī videofilmas. 
Strauji mainoties tehnoloģijām, zūd iespējas apskatīt vēsturiskos notikumus un mirkļus, kas ierakstīti 
videokasetēs un fotofilmu negatīvos. 

Kazdangas muzejā tiek veikta seno fotofilmu negatīvu un filmu digitalizēšana. Izsakām pateicību sko-
lotājam Arnoldam Strautmanim un Kārlim Birzniekam par atsaucību! Muzejs ir ieguvis daudz vērtīgu 
vēstures materiālu.

Varbūt vēl kādam Kazdangas iedzīvotājam (esošajam vai bijušajam) mājās vai bēniņos atrodas seni 
fotofilmu negatīvi vai dažāda tipa videokasetes, kur attēloti pasākumi vai notikumi Kazdangā, un, ja ir 
vēlēšanās nodot tās muzejam, aicinām sazināties ar Kazdangas muzeju pa tālr. 28616717 vai e-pastu  
muzejs@kazdanga.lv.

(Kazdangas muzeja vadītāja Ilze Holštroma)

Kazdangas muzejs aicina dalīties ar 
vēstures liecībām
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Domes sēde 24.janvārī
Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpa-

šuma jautājumiem.

Apstiprināja izsoles rezultā-
tu iznomāt SIA "O.A.G.Projekti", reģ.
Nr.42103079662, nekustamo īpašumu 
(sabiedrisko pirti) Katoļu ielā 3, Aizputē, 
Aizputes novadā,  kas sastāv no pirts, 
kadastra apzīmējums 6405 007 0058 
001, šķūņa, kadastra apzīmējums 6405 
007 0058 003, un zemes gabala, ka-
dastra apzīmējums 6405 007 0058, pla-
tība 889 m2, par piedāvāto mēneša no-
mas maksu 100,00 EUR.

Apstiprināt izsoles rezultātu un atsavi-
nāt  nekustamo īpašumu Lažas ielā 1-1, 
Aizputē, Aizputes novadā,  kas sastāv 
no nedzīvojamām telpām 74,3 m2 pla-
tībā un 7430/24470 kopīpašuma domā-
jamām daļām no dzīvojamās mājas, bū-
vēm un zemes gabala par 2860,00 EUR.

Apstiprināt izsoles rezultātu un atsavi-
nāt  zemes gabalu  ar kadastra apzīmē-
jumu 6405 003 0177, platība  2339 m2, 
Parka ielā 8, Aizputē par 7200,00 EUR.

Apstiprināt izsoles rezultātu un  dzī-
vokļa īpašumu Nr.7 Raiņa bulvārī 6, 
Aizputē, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 
un 11/1000 kopīpašuma daļām no dzī-
vojamās mājas un zemes gabala par 
5780,00 EUR.

Apstiprināja 15.janvāra izsoles re-
zultātu (līguma termiņš 5gadi) "Apriķu 
Krastiņi", Lažas pagasts, un "Upmaļi" ar 
gada nomas maksu 50,00 EUR.

Apstiprināja 12.februāra un 19.feb-
ruāra izsoles rezultātu par lauksaim-
niecības zemēm un to daļām (līguma 
termiņš 5 gadi): "Cielavas", Lažas pa-
gasts, 3,61 ha ar gada nomas maksu 
450,00 EUR; "Imanti", Lažas pagasts 3,0 
ha ar gada nomas maksu 420,00 EUR; 
"Palīgsaimniecības", Aizputes pagasts, 
3,6 ha ar gada nomas maksu 504,00 
EUR.

Nolēma atsavināt Aizputes novada 
domei piederošo kustamo mantu - auto-
mašīnu  "Škoda Fabia" par 375,00 EUR.

Nolēma rīkot atkārtotu izsoli ar augš-
upejošu soli pašvaldībai piekritīga īpašu-
ma "Apriķu Krastiņi" zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 6472 004 0167 
daļas 0,71 ha platībā lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes Lažas pagas-
tā, Aizputes novadā, nosakot minimālo 
gada nomas maksu 28,00 EUR.

Nolēma rīkot nekustamā īpašuma 
"Ābeles", Kazdangas pagastā, Aizputes 
novadā, kadastra nr. 6468 006 0035 un 
kadastra apzīmējums 6468 006 0034, 
platība 3,87 ha, rakstisku nomas tiesī-
bu izsoli, nosakot minimālo gada nomas 
maksu 161,00 EUR.

Lēma pārdot izsolē ar augšupejošu 
soli Aizputes novada domei piedero-
šo nekustamo īpašumu Sakas ielā 33A, 
Aizputē, kas sastāv no zemes gabala 
3012 m2 platībā, nosakot izsoles sā-
kumcenu 8025,00 EUR ar izsoles soli 
50,00 EUR.

Lēma pārdot mutiskā izsolē ar augš-
upejošu soli Aizputes novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu, nosakot 
šādas lotes: 1.lote - nekustamais īpa-

šums Parka ielā 2B, Aizputē, kadastra 
Nr.64050030179, kas sastāv no zemes 
gabala 2305 m2 platībā,  izsoles sākum-
cena 7110,00 EUR, solis 50,00 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, solis 50,00 EUR; 3.lote - nekus-
tamais īpašums Parka ielā 4, Aizputē, 
kadastra Nr.64050030181, kas sastāv 
no zemes gabala 2077 m2 platībā,  iz-
soles sākumcena 6310,00 EUR, solis 
50,00 EUR; 4.lote - nekustamais īpa-
šums Parka ielā 6, Aizputē, kadastra 
Nr.6405003018, kas sastāv no zemes 
gabala 2330 m2 platībā, izsoles sākum-
cena 7110,00 EUR, solis 50,00 EUR.

Piešķīra vienreizēju piemaksu pirms-
skolas un speciālas izglītības iestāžu 
darbiniekiem, kuru darbs klātienē ir sais-
tīts ar risku COVID-19 pandēmijas laikā.

Lēma noteikt pirmsskolas izglītības 
iestāžu darba laiku vasaras periodā: 
Kazdangas pagasta pirmsskolas izglītī-
bas iestādi "Ezītis" slēgt no 2021.gada 
1.jūlija līdz 30.jūlijam; Cīravas pirmssko-
las izglītības iestādi "Pīlādzītis" slēgt no 
2021.gada 5.jūlija līdz 30.jūlijam.

Nolēma segt SIA  "Aizputes nami" 
Aizputes novada pašvaldībai piedero-
šo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas 
maksas par  summu 451,18 EUR.

Lēma daļēji apmaksāt SIA "Aizputes 
Komunālais uzņēmums" uzskaitīto parā-
du par komunāliem pakalpojumiem paš-
valdībai piederoša dzīvokļa sekojošā ad-
resē par summu 2391,23 EUR.

Piešķīra dotāciju 8916,00 EUR apmērā 
SIA "Aizputes Komunālais uzņēmums", 
reģ. Nr. 42103001430, par izlietoto 
elektroenerģijas patēriņu 2020.gadā par 
pārsniegto notekūdeņu daudzumu lietus 
ūdeņu pārsūknēšanai.

Piešķīra dotāciju 13 552,00 EUR ap-
mērā SIA "Aizputes Komunālais uzņē-
mums", reģ. nr. 42103001430, pirts 
pakalpojumu 2020. - 2021.gada saim-
nieciskās darbības zaudējumu segšanai. 

Apstiprināja SIA "KS Cīrava", reģ.nr. 
42103048198,  komunālo pakalpojumu 
tarifu : siltumenerģijas ražošana un pie-
gāde 60,95 EUR par mWh, ūdensapgā-
de 0,52 EUR par m3, kanalizācijas pakal-
pojums 0,78 EUR par m3.

Noteica ar 2021.gada 1.janvāri pašval-
dību savstarpējos norēķinos pielietojamo 
viena audzēkņa izmaksas mēnesī.

Nolēma pieņemt Guntai Vīdnerei ie-
skaitīto mērķziedojumu Aizputes vi-
dusskolai no bijušā aizputnieka Kanādā 
1892,64 EUR apmērā. Mērķziedojumu 
izlietot Aizputes vidusskolas simtgades 
jubilejas pasākuma organizēšanai, digi-
tālās atmiņu sienas izveidei, atmiņu stās-
tījumu un fotogrāfiju digitalizācijai un pa-
sākuma dekorēšanai.

Piešķīra dotāciju šādu biedrību pie-
teikumu realizācijai: biedrības "Danga" 
pieteikums "Kazdangas Taku Maratons" 
realizācijai 220,00 EUR apmērā; biedrī-
bas "Vellapēda" pieteikums "Kazdangas 
ELPA 2021" realizācijai 642,00 EUR 
apmērā; biedrības "Latvijas pludmale" 
pieteikums "Pludmales volejbols, plud-

males teniss, pludmales aktivitātes ģi-
menēm" realizācijai 1500,00 EUR  ap-
mērā; biedrības "Ramo Motorsport" 
pieteikums "Latvijas čempionāts un 
Latvijas amatieru čempionāts motok-
rosā" realizācijai 2600,00 EUR apmērā; 
biedrības "Latvijas pauerliftinga federā-
cija" pieteikums "Latvijas Kausa izcīņa 
spiešanā guļus Aizputes posms" reali-
zācijai 138,00 EUR apmērā; biedrības 
"Ramo Motorsport" pieteikums "Gvido 
Rozenblūma un Induļa Kalniņa dalība 
Latvijas čempionātā minirallijā" reali-
zācijai 200,00 EUR apmērā; biedrības 
"Latvijas Šaušanas federācija" pietei-
kums "Baltijas valstu kausa izcīņas sa-
censības jauniešiem un pieaugušajiem 
ložu šaušanā" realizācijai 200,00 EUR  
apmērā; biedrības "Latvijas pauerliftin-
ga federācija" pieteikums "Māra Juzupa 
dalība Pasaules čempionātā un Eiropas 
čempionātā spēka trīscīņā" realizācijai 
500,00 EUR apmērā.

Nolēma sadarbībā ar Aizputes, Durbes 
novada, Grobiņas novada, Nīcas nova-
da, Pāvilostas novada, Priekules nova-
da, Rucavas novada, Vaiņodes novada 
pašvaldībām uzsākt Liepājas valstspil-
sētas un Dienvidkurzemes novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.
gadam izstrādi. Sadarbībā ar Aizputes, 
Durbes novada, Grobiņas novada, Nīcas 
novada, Pāvilostas novada, Priekules 
novada, Rucavas novada, Vaiņodes no-
vada pašvaldībām uzsākt Liepājas valst-
spilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022. - 2027.
gadam izstrādi. Apstiprināt plānošanas 
dokumentu izstrādes kopējās izmaksas 
saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldī-
bas administrācijas veiktā iepirkuma 
Nr. LPP 2020/204 iepirkuma rezultātu 
- 51 794,00 EUR no tām: Valsts budže-
ta mērķdotācija (69.89%) – 36 200,00 
EUR; Aizputes novada pašvaldības lī-
dzfinansējums (2.29 %) – 1187,00 EUR. 

Lēma iesniegt Nacionālajā kultū-
ras mantojumu pārvaldē pieteikumu 
"Kazdangas pils bojāto skursteņu izva-
du atjaunošana" un konceptuāli piekrist 
indikatīvi (pirms iepirkuma procedūras) 
paredzētajām izmaksām 20 660,00 
EUR. Finansējuma pieprasījums no 
NKMP 20 000,00 EUR. Aizputes novada 
budžeta līdzfinansējums 660,00 EUR.

Nolēma atbalstīt un iesniegt pro-
jekta pieteikumu "AIZPUTES PILS AR 
NOCIETINĀJUMA MŪRI konservācija" 
2.kārtai un konceptuāli piekrist projek-
tā indikatīvi (pirms iepirkuma procedū-
ras) paredzētajām konservācijas būv-
darbu kopizmaksām 170 000,00 EUR. 
Finansējuma pieprasījums no NKMP 20 
000 EUR un Aizputes novada budžeta 
līdzfinansējumu līdz 150 000,00 EUR.

Lēma atbrīvot Līgu Sausi no nomas 
maksas un maksas par apkuri  par tel-
pām Skolas ielā 21, Kalvenē, Kalvenes 
pagastā 2021. gada janvārī un februārī.

Lēma atbrīvot Lindu Lūsi no no-
mas maksas par nekustamā īpašuma 

Atmodas ielā 1, Aizputē no 2021.gada 
janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Nolēma atbrīvot Annu Mucenieci no 
nomas maksas par telpām Pils gat-
vē 4 (2.stāvā telpa Nr.4), Kazdangā, 
Kazdangas pagastā 2021.gada janvārī 
un februārī.

Lēma apstiprināt reorganizējamās 
Aizputes novada pašvaldības (Aizputes 
novada  domes) reorganizācijas plāna 
konstatējumu daļu.

Nolēma likvidēt Aizputes pilsētas kul-
tūras namā ar 2021.gada 28.februāri 
amata vietu "Aizputes novada kultū-
ras vadītājs", 1,0 amata likme, un izvei-
dot ar 2021. gada 1.martu amata vie-
tu "VADĪTĀJS", 1,0 amata likme. Iecelt 
Aizputes pilsētas kultūras nama kultūras 
pasākumu organizatori Intu Rudzīti par 
Aizputes pilsētas kultūras nama vadītāju 
ar 2021. gada 1. martu. Samazināt ama-
ta likmi Aizpute pilsētas kultūras nama 
amata vietai "Kultūras pasākumu orga-
nizators" no 2,0 amata likmēm uz 1,0 
amata likmi.

Apstiprināja Aizputes novada domes 
Aizputes pilsētas kultūras nama noliku-
mu.

Nolēma izveidot ar 2021.gada 
1.martu Aizputes novada domes 
Kalvenes pagasta pārvaldē amata vie-
tu "Saimniecības vadītājs" ar 0,6 likmi 
un likvidēt, ar 2021.gada 28.februāri, 
Aizputes novada domes Kalvenes pa-
gasta pārvaldē amata vietu "Komunālās 
saimniecības vadītājs" 1,0 likmi.

Lēma nodot bezatlīdzības lietoša-
nā SIA "AIZPUTES KOMUNĀLAIS 
UZŅĒMUMS", reģ. nr. 42103001430, 
Aizputes novada domei piekrītošos īpa-
šumus Kalvenes pagastā pamatpakal-
pojumu darbības nodrošināšanai.

Apstiprināja vēlēšanu iecirknim 
Nr.591 nosaukumu "Kazdangas pagas-
ta kultūras un izglītības centrs", noteica 
adresi vēlēšanu iecirknim Nr.591- Pils 
gatve 4, Kazdanga, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads, LV-3457, vēlēšanu ie-
cirknim Nr.591 saglabāt vēlēšanu apga-
balu - Kazdangas pagasta administratī-
vā teritorija.

Piešķīra dotāciju SIA "Pansionāts 
Rokaiži" piemaksu kompensācijai aprū-
pē iesaistītam personālam – aprūpētā-
jiem, medmāsām un sociāliem darbinie-
kiem. Pašvaldība kompensēs piemaksas 
darbiniekiem, kuri ar Covid-19 inficētu 
personu vai šo personu kontaktpersonu 
aprūpē ir iesaistīti vairāk nekā 50% no 
darba laika – 50% apmērā no mēnešal-
gas, bet ja mazāk kā 50% no darba laika 
– 25% apmērā no mēnešalgas.

Nolēma ar 2021.gada 17.februāri at-
brīvot Vēsmu Kronbergu no Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas locekles amata.

Nolēma atbalstīt Kuldīgas novada do-
mes dalību pasākumā "Eiropas kultūras 
galvaspilsēta 2027".

!Nekustamo īpašumu nodaļa aicina atsaukties tos iedzīvotājus, kuri 
nav saņēmuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumu 
2021.gadam pa tālr.: 63459145, 23305521 vai rakstot uz e-pastu: 
modrite.viksnina@aizpute.lv
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Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām zemes gabala daļai 3,87 ha platībā Kazdangas pagasta nekustamā 
īpašuma "Ābeles" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6468 006 0034.

Izsole notiks 2021.gada 16.martā plkst.9.00 Aizputes novada domē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 3,8 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – tīrums platībā 1,84 ha un augļu dārzs 1,96, un objekta sastā-
vā ietilpst arī 0,07 ha zemes ceļu. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 161 
EUR (neieskaitot PVN), izsoles 
solis 1 EUR.

Dalībnieku reģistrāci-
ja līdz 2021.gada 15.martam 
plkst.16.00, iesniedzot pietei-
kumu slēgtā aploksnē Aizputes 
novada domes Vienotajā valsts 
un pašvaldību klienta apkalpoša-
nas centrā ar norādi vienā pusē 
"Nomas tiesību izsole  īpašu-
mam "Ābeles" Kazdangas pa-
gastā, Aizputes novadā, ar ap-
saimniekojamo platību 3,87 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 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, 
solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 16.aprīlī  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, 
solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 16.aprīlī  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, 
solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 16.aprīlī 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, 
solis 50,00 EUR, izsoles notiek 2021.gada 16.aprīlī plkst.11.00;

Izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas. 
Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.aprīlim, plkst.16.00 

jāsniedz pieteikums slēgtā aplok-
snē Aizputes novada valsts un 
pašvaldību vienotajā klientu apkal-
pošanas centrā vai jānosūta elek-
tronisks dokuments uz dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošināju-
ma nauda 10% apmērā jāiemak-
sā Aizputes novada domes kon-
tā: Aizputes novada dome, reģ.nr. 
LV90000031743, norēķinu konts 
LV62 UNLA 0012000130425, AS 
"SEB Banka", kods UNLALV2X, 
maksājuma mērķī norādot attie-
cīgo loti, uz kuru piesakās izsolei, 
piemēram, 1.lote, izsole.

Aizputes novada pašvaldība rīko atkārtotu rakstisku nomas tiesību izsoli bez 
apbūves tiesībām zemes gabala daļai 0,71 ha platībā Lažas pagasta nekusta-
mā īpašuma "Apriķu Krastiņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6472 004 
0167.

Izsole notiks 2021. gada 16.martā plkst.9.00 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 reģistrāci-
ja līdz 2021.gada 15.martam 
plkst.16.00, iesniedzot pietei-
kumu slēgtā aploksnē Aizputes 
novada domes Vienotajā valsts 
un pašvaldību klienta apkalpoša-
nas centrā ar norādi vienā pusē 
"Nomas tiesību izsole  īpašumam 
"Apriķu Krastiņi" Lažas pagastā, 
Aizputes novadā, ar apsaimnie-
kojamo platību 0,71 ha" un ar 
norādi otrā pusē "Izsoles dalīb-
nieka juridiskās personas nosau-
kums vai fiziskās personas vārds, 
uzvārds".

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada do-
mei 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 domes sēžu zālē Atmodas 
ielā 22, Aizputē 2021.gada 16.aprīlī plkst. 9.00.

Dalībniekam, kurš vēlas pie-
dalīties izsolē, līdz 2021.gada 
15.aprīlim plkst.16.00 jāsniedz 
pieteikums slēgtā aploksnē 
Aizputes novada valsts un paš-
valdību vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā vai jānosū-
ta elektronisks dokuments uz 
dome@aizpute.lv. Izsoles no-
drošinājuma nauda 10% apmē-
rā jāiemaksā Aizputes novada 
domes kontā: Aizputes novada 
dome, reģ.nr. LV90000031743, 
norēķinu konts LV62 UNLA 
0012000130425, AS "SEB 
Banka", kods UNLALV2X, norā-
dot "Sakas 33A, izsole".

DOMES ZIŅAS

Izsoles

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

Februārī  Aizputes novadā strauji palielinājās Covid-19 saslimušo skaits. Vissmagāk 
Covid-19 ir skāris SIA "Pansionāts Rokaiži", kur saslimuši gan pansionāta iedzīvotāji, 
gan darbinieki, radot situāciju, ka pansionātā trūkst darbinieku, kuri ikdienā aprūpē 
tās iemītniekus.  Šobrīd lielākā daļa saslimušo ir ar viegliem saslimšanas simptomiem 
un pamazām jau sāk atgriezties ikdienas ritmā. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās un aizvieto saslimušos pansionāta darbiniekus. 

Dome kontrolē arī situāciju izglītības iestādēs, vajadzības gadījumā tiek slēgtas 
grupiņas/klases un noteikta karantīna.

Aizputes novada dome informē, ka pašvaldībai netiek sniegta informācija no SPKC 
(Slimību profilakses un kontroles centrs) par saslimušajām personām. Pieejama ir tikai 
publiska informācija par saslimušo skaitu novadā.

Personīgi uzskatu, ka ārkārtējās situācijas laikā Fizisko personu datu aizsardzības 
likums būtu jānoliek malā un novada vadībai vai pašvaldības policijai vajadzētu būt 
informētai par situāciju novadā un saslimušajām personām, lai varētu vieglāk veikt 
kontroles pasākumus. Tas nenozīmē tikai fizisku kontroli, bet arī palīdzības piedāvā-
šanu. Es personīgi ar to esmu saskāries, jo pats inficējos ar Covid-19 un par to snie-
dzu publisku informāciju.

Aicinu iedzīvotājus būt saprotošiem un izturēties atbildīgi pret sevi, saviem tuvā-
kajiem un apkārtējiem iedzīvotājiem, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus 
Covid-19 izplatības mazināšanai! 

Aizputes novada domes vārdā izsaku pateicību jebkuras profesijas pārstāvjiem par 
darbu šajā visai sarežģītajā laikā un novēlu veselību, izturību, pacietību un iecietību 
citam pret citu.

(Aizputes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Jankovskis)

Par Covid-19 izplatību Aizputes novadā

Šobrīd Covid-19 vakcīnas sāk saņemt trešā prioritārā iedzīvotāju grupa – seniori ve-
cumā virs 70 gadiem. Iedzīvotāji, kas vēlas vakcinēties pret Covid-19, bet nav vēl pie-
teikušies, aicināti sazināties ar savu ģimenes ārstu. Ja ģimenes ārsts ir arī vakcinācijas 
pakalpojumu sniedzējs, viņš veiks reģistrēšanu vakcīnai, kā arī vakcinācijas process 
pēc ģimenes ārsta uzaicinājuma notiks turpat – ģimenes ārsta praksē.

Brīvprātīga vakcinēšanās pret Covid-19 ir droša iespēja sevi pasargāt no simpto-
mātiskas saslimšanas ar vīrusu. Līdz ar to tas ir vienīgais reālais solis pretī iespējai 
atgriezties dzīves ritmā, kāds bija pirms pandēmijas.

Latvijas iedzīvotāji var reģistrēties vakcīnas saņemšanai četros veidos: sazinoties 
ar ģimenes ārstu, zvanot pa bezmaksas tālruni 8989, darba devēji var iesniegt savu 
darbinieku sarakstus (primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot 
darba devēja rīcību), vietnē www.manavakcina.lv;

Lai reģistrētos vakcīnas saņemšanai, veicot zvanu pa bezmaksas tālruni 8989, ie-
dzīvotājiem jāidentificē sevi ar personas kodu un vārdu/uzvārdu, jānorāda savs tāl-
ruņa numurs un/vai e-pasta adrese. Var norādīt arī otru (kāda tuva cilvēka) tālruņa 
numuru, uz kuru zvanīt, lai justos droši, ka būs sasniedzami brīdī, kad pienāks vakci-
nācijas laiks.

Pieteikšanās Covid-19 vakcīnai
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Laima Alundere 19.06.1939.-05.01.2021. Aizputes pagasts
Dzidra Kalniņa 26.04.1932.-12.01.2021. Aizpute
Anda Valdmane 20.03.1969.-15.01.2021. Aizpute
Gunārs Gūtmanis 05.06.1961.-16.01.2021. Cīravas pagasts
Artūrs Niedols 22.02.1983.-15.01.2021. Aizputes pagasts
Aina Ziemele 21.06.1935.-25.01.2021. Aizpute
Teodors Meirupskis 12.02.1936.-26.01.2021. Kazdangas pagasts

Aizputes novadā JANVĀRĪ reģistrētie 
mirušie iedzīvotāji:

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi JANVĀRĪ

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

Izdevējs Aizputes novada dome
redaktore Kristīne Jasaite

tālrunis 23553517, e-pasts: pr@aizpute.lv, Aizputes novada domes 13. kab.
maketētājs Dainis Zvirbulis, korektore Inese Greiere

Iespiests "Kurzemes Vārda" tipogrāfijā 
Izplatāms bez maksas, elektroniski lasāms www.aizputesnovads.lv

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

Nākamais "AIZPUTES AVĪZES" numurs iznāks 2021.gada 5.aprīlī.

LĪDZJŪTĪBA
"Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars."
                                           (O.Vācietis)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, Zigmundu Vītolu mūžībā pavadot.

Kalvenes ielas mājas iedzīvotāji

Sākas traktortehnikas valsts 
tehnisko apskašu sezona 

Tehniskās apskates vietas un laiki Aizputes novadā

Vieta  Datums Laiks
Apriķi, Apriķu darbnīcas 21.04.2021. No 12:30
Cīrava, "Gaismas" 14.04.2021. No 10:30
  17.05.2021. No 10:30
Kalvene, Skolas iela 21 05.05.2021. No 10:30
Kazdanga, Ķiršu gatve 1 07.04.2021. No 12:30
  12.05.2021. No 10:30
Štakeldanga, "Ozolāji" 21.04.2021. No 10:30

Ārstniecības iestāde
Vakcinācijas 
kabineta adrese

Ārstniecības 
iestādes darba laiks

Tālrunis  
pierakstam

SIA "DAKTERIS 
IMANTS" Avotu iela 2, Aizpute P.-Pk. 9-14 63448344

Niedola Ieva, 
ģimenes ārsta prakse Avotu iela 2, Aizpute P.-Pk. 8-16 28817657

Pūpola Ieva,
ģimenes ārsta prakse Avotu iela 2, Aizpute P.; T.; C.; Pk. 8-16; 

O. 11-19 27271771

IK "Krūzes Vilmas 
ģimenes ārsta prakse" Zvaigžņu iela 2, Aizpute P.-Pk. 8-16 63449550

Avots Elmārs, 
ģimenes ārsta prakse Pils iela 3, Aizpute P.-Pk. 9-15 63449206

Capļina Violeta, 
ģimenes ārstu prakse

"Bērnudārzs", Cīrava, 
Cīravas pagasts

P. 15-19 O. 8-12 
T. 10-14 C. 13-17 
Pk. 9-13

24114907

Covid-19 vakcinācijas kabineti 
Aizputes novadā


