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Aizputes novada domes izdevums

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

IDEJU MĀJA aktīvi iesaistās 
jaunatnes projektos

>>> 7.lpp.

Latvijas izlases treneris Rihards 
Frīdenbergs

>>> 6.lpp.

Aizputes novada skaistākā 
pastkastīte atrodama Cīravā

>>> 6.lpp.

Lielā Talka un VARAM aicina kopīgi 
sakopt Latviju 24. aprīlī

Lielās Talka un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) aicina talciniekus ņemt ak-
tīvu dalību jau tradicionālajā pavasa-
ra talkā un Vislatvijas vides sakopša-
nā, kas norisināsies šā gada 24. aprīlī. 
Ministrija arī atgādina par nepiecieša-
mību ievērot valstī noteiktos epide-
mioloģiskās drošības noteikumus un 
aicina doties talkot atbilstoši tā brīža 
noteiktajiem ierobežojumiem. Lai pa-
rūpētos par vidi, pasargājot arī sevi, 
organizatori aicina  talkot individuāli 
– "solo" talkas, divatā – "duo" talkas 
vai vienas mājsaimniecības ietvaros – 
"ģimenes talkas".

Virzoties uz mērķi par zaļākās valsts 
pasaulē statusu, arī šajos sarežģītajos 
apstākļos ir svarīgi ikdienā saudzēt ne 
tikai savu veselību, bet arī apkārtē-
jo vidi un dabu. Tāpēc arī šogad tāpat 
kā visus iepriekšējos gadus Lielā Talka 
notiks, lielāku uzsvaru liekot uz indivi-
duālo talkošanu un talkošanu vienas 
mājsaimniecības ietvaros. Šā gada 
Lielās Talkas sauklis ir "Par zaļu Latviju 
– katrs atsevišķi, bet visi kopā!", norā-
da uz to, ka, neskatoties uz apkārtē-
jiem apstākļiem, katrs no mums Lielās 
Talkas dienā vai jebkurā citā laikā var 
pielikt savu roku, lai Latvija kļūtu par 
zaļāko valsti pasaulē. 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs: 
"Katru pavasari tiekamies Lielajā Talkā, 
tā ir jau ikgadēja tradīcija, kas vieno 
visu Latviju. Līdzīgi kā pirms gada arī 
šogad mums talkojot jārūpējas ne vien 
par apkārtējās vides sakopšanu, bet 
arī citam par citu, ievērojot drošības 
pasākumus Covid-19 izplatības ma-
zināšanai. Ierobežojumu laiks ir ļāvis 
no jauna novērtēt mūsu dabas vērtī-
bas un atpūtu dabā, īpaši priecājoties 
par sakoptu vidi un krāšņo dabu. Tāpat 
arī katrs no jauna iestādītais koks ir 
veids, kā varam ne vien padarīt tīka-
māku mūsu apkārtni, bet arī būt soli 
tuvāk klimatneitralitātes sasniegšanai, 
ko ar citām Eiropas Savienības valstīm 
esam apņēmušies īstenot 2050. gadā.  
Aicinu piedalīties talkā un pielikt roku, 
lai vide mums apkārt kļūtu vēl sakop-
tāka un Latvija līdz ar atbildīgu rīcību 
ne vien talkas dienā, bet arī ikdienā vēl 
zaļāka valsts." 

Kustības "Lielā Talka" vadītāja Vita 
Jaunzeme: "Esmu priecīga un bezgala 
lepna par to, ka arī tik sarežģītos aps-
tākļos mēs, kā sabiedrība un kā valsts 
kopumā, spējam atrast gan iekšējos 
spēkus, gan drošus veidus, kā turpināt 
talkot un rūpēties par mūsu dabu. Jau 
13 gadus mēs katru pavasari talkojam 
un veicam sakopšanas un labiekārto-
šanas darbus. Talkojām pagājušogad, 
talkosim šogad un, neapšaubāmi, tal-
kosim arī nākošgad! Katrs atsevišķi, bet 
visi kopā mēs spēsim paveikt vairāk, tal-
kojot "solo" vai vienas mājsaimniecības 
ietvaros. Manuprāt, mums kā sabiedrī-
bai šobrīd jābūt jo īpaši saliedētiem ne 
vien tajā, ko darām un ko vēlamies pa-
nākt, bet arī savā attieksmē – jāpaliek 
pozitīviem un atvērtiem. Nenoliedzami 
šis ir grūts laiks, un tikai ar pozitīvām 
domām, kopīgu darbu un vienotu ska-
tījumu uz to, kādu vēlamies redzēt savu 
valsti nākotnē, mēs spēsim tikt pāri vi-
sām grūtībām."

Latvija jau ir parādījusi, ka spēj vieno-
ties kopīga mērķa labad daudz lielākā 
mērā, nekā citas pasaules valstis. 2021. 
gada sākumā Lielās Talkas organizatori 
saņēma balvu no Pasaules talku kustī-
bas "Let`s do it!" par to, ka 2020. gada 
Pasaules talkas ietvaros Latvija ir atzīta 
par valsti, kurā labiekārtošanas, sakop-
šanas un koku stādīšanas aktivitātēs 
piedalījies procentuāli vislielākais brīv-
prātīgo skaits pret kopējo iedzīvotāju 
skaitu ("The highest % of volunteers per 
capita at World Cleanup Day 2020"). 

Šī gada 24. aprīlī Latvijā norisinā-
sies ikgadējā pavasara Lielā Talka. 
Talcinieki ir aicināti ievērot visas valstī 
noteiktās piesardzības prasības, būt 
apzinīgiem un iesaistīties Latvijas sa-
kopšanā un labiekārtošanā. Plašāka 
informācija par 2021. gada talkas 
norisi, ieteikumiem talciniekiem un 
iespējām iesaistīties atrodama Lielās 
Talkas mājas lapā www.talkas.lv.

Par Lielo Talku: Lielā Talka ir ne-
valstiska kustība Latvijā, kas kopš 
2008. gada ne tikai katru gadu orga-
nizē talkas visā valstī, bet īsteno arī 
dažādus projektus sabiedrības izglī-
tošanai vides aizsardzības jautāju-
mos. Lielās Talkas patrons ir Valsts 
prezidents, ierindojot Latviju starp 
pirmajām valstīm pasaulē, kur vides 
aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik 
augstā līmenī. 2019. gada augustā 
patronāžu pārņēma Valsts prezidents 
Egils Levits. Par saviem zaļajiem dar-
biem rakstiet arī mums talkas@tal-
kas.lv un projects@talkas.lv vai arī 
dalieties ar tiem sociālajos tīklos, iz-
mantojot tēmturus: #LielaTalka2021 
#Espiederunakotnei #sakopsavusetu

Par iespēju saņemt bezmaksas 
talkas atkritumu maisu un infor-
māciju, kur to nodot, lūdzu inte-
resēties savā pagasta pārvaldē 
vai Aizputes pilsētā, zvanot uz 
Aizputes novada domes Attīstības 
nodaļu (63459150). 

Lielgabarīta atkritumus varēs 
nodot visu aprīli

Aprīļa mēnesī Aizputes novada centrā Aizputē trešdienās un sestdienās 
varēs nodot lielgabarīta mēbeles, neizjauktu sadzīves tehniku un logu stiklus. 
Pieņemti tiks tikai minētie sadzīves atkritumi.

Konteineri būs Atmodas ielā 30B (kā katru gadu), Aizputē.
Pieņemšanas laiki:
trešdien, 07.04.2021.   16:00—19:00;
sestdien, 10.04.2021. 10:00 – 13:00;
trešdien, 14.04.2021. 16:00—19:00;
sestdien, 17.04.2020. 10:00 – 13:00;
trešdien, 21.04.2021.   16:00—19:00;
sestdien, 24.04.2021. 10:00 – 13:00;
trešdien, 28.04.2021. 16:00—19:00.
Lūdzu ievērot noteikumus un nevest ikdienas sadzīves atkritumus!

Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētājas vizīte Aizputē

>>> 4.lpp.
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Ārkārtas domes sēde 
19.martā

Nolēma Aizputes novada izglītības 
iestādēs 1.-4.klasēm organizēt mācī-
bu procesu klātienē no 22.03.2021. – 
26.03.2021., un turpmāk, kā arī epide-
mioloģiskās situācijas izmaiņu gadījumā 
domes priekšsēdētājs ir tiesīgs ar rīkoju-
mu noteikt izmaiņas mācību procesa īs-
tenošanā (no klātienes uz attālinātajām 
un otrādi).

Piešķīra dotāciju SIA "Pansionāts 
Rokaiži" par iegādāto individuālo aizsar-
dzības līdzekļu  un dezinfekcijas līdzekļu 
kompensēšanu janvāra, februāra mēne-
šos 3502,85 EUR apmērā.

Lēma grozīt Aizputes novada domes 
2021. gada 24. februāra domes lēmuma 
Nr.206 "Par  Liepājas valstspilsētas un 
jaunizveidojamā Dienvidkurzemes no-
vada Liepājas valstspilsētas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un 
attīstības programmas 2022.-2027.ga-
dam un izstrādi" 4.punktu, izsakot šādā 
redakcijā:  "Apstiprināt plānošanas doku-
mentu izstrādes izmaksu līdzfinansējumu 
2015,95 EUR apmērā."

Apstiprināja šādus dokumen-
tus: Aizputes pilsētas un nova-
da publisko bibliotēku ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJA 2020–2025, Aizputes 
pilsētas un novada publisko bibliotē-
ku KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN 
ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 2021–2025 
un Aizputes pilsētas un novada publisko 
bibliotēku LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

Domes sēde 31.martā
Lēma par dzīvokļu un nekustamā īpa-

šuma jautājumiem.
Lēma nodot bez atlīdzības valsts īpa-

šumā Iekšlietu ministrijas personā ze-
mesgabalu ar aptuveno platību 8000 m2 
no Aizputes novada pašvaldībai piede-
roša nekustamā īpašuma Brīvzemniekua 
bulvārī 12, Aizputē, īpašuma kadastra 
Nr.64050070137.

Nolēma segt SIA "Aizputes nami" 
Aizputes novada pašvaldībai piedero-
šo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas 
maksas par summu 289,37 EUR.

Nolēma piešķirt SIA "Aizputes nami" 
dotāciju 993,33 EUR apmērā, lai segtu 
pašvaldībai piederošu dzīvokļu bijušā īr-
nieka parādus.

Nolēma apmaksāt SIA "Aizputes 
Komunālais uzņēmums" uzskaitīto parā-
du 179,62 EUR par centralizētās apku-
res pakalpojumu sniegšanu pašvaldībai 
piederošu bezīrnieku dzīvokļos līdz jauna 
īres līguma noslēgšanai.

Piešķīra papildus finansējumu atlīdzī-
bai četrām pirmsskolas izglītības skolotā-
ju likmēm pirmsskolas izglītības program-
mas nodrošināšanai vasaras mēnešos 
Aizputes vidusskolā.

Nolēma atbalstīt biedrību "Patria OCR" 
ar dotāciju 1800,00 EUR apmērā, lai or-
ganizētu šķēršļu skriešanas sacensības 
2021. gada 17. jūlijā Kazdangā.

Apstiprināja cenrādi soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
Daudzfunkcionālajā  sociālo pakalpoju-
mu centrā Pasta ielā 2, Aizputē, Aizputes 
novadā. fizioterapijas nodarbība 40 min 
–26,49 EUR; mūzikas terapijas nodarbī-
ba 40 min –21,32 EUR; logopēda nodar-
bība 40 min – 20,52 EUR; sensorās tel-
pas nodarbība 40 min- 3,84 EUR.

Lēma atļaut Kalvenes pamatskolas 

teritorijā uzstādīt ceļa zīmi "Braukt aiz-
liegts", papildus pievienojot norādi "Tikai 
ar skolas izsniegto atļauju".

Nolēma aktualizēt Aizputes novada at-
tīstības programmas 2019.–2025.gadam 
rīcības plānu un investīciju plānu.

Nolēma atbalstīt iesniegto projek-
ta pieteikumu "DOT-ŅEMT-DALĪTIES", 
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināta-
jā mērķprogrammas "Kurzemes kultūras 
programma-2021" projektu konkursā. 
Projekta kopējās izmaksas 2287,65 EUR. 
Projektam nodrošināt līdzfinansējumu 
860,50 EUR no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, VKKF finansējums 1427,15  
EUR.

Lēma atbalstīt iesniegto projekta 
pieteikumu "Pirmsākums. AIZpuTE", 
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludināta-
jā mērķprogrammas "Kurzemes kultū-
ras programma-2021" projektu konkur-
sā. Projekta kopējās izmaksas 3580,00 
EUR. Projektam nodrošināt līdzfinan-
sējumu 1000,00 EUR no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, VKKF finansējums 
2580,00 EUR.

Atbalstīja Kurzemes plānošanas re-
ģionu ar līdzfinansējuma 1500,00 EUR 
apmērā piešķiršanu. Pēc plānošanas re-
ģiona ieteikuma līdzfinansējumu novirzīt 
Administrācijas kapacitātes stiprināša-
nai, kā arī labās prakses apgūšanas brau-
ciena organizēšanai.

Atbalstīja projekta idejas pieteikuma 
"Misiņkalna dabas parks Aizputes pilsē-
tā" attīstību, kura kopsumma ir 3000,00 
EUR, bet Meža dienu finansējuma 
1000,00 EUR.  Projekta idejas realizācijai 
– stendu izgatavošanai, novietošanai un 
aprīkošanai paredzēt pašvaldības budže-
ta līdzfinansējumu 2000,00 EUR.

Piešķīra dotāciju sekojošu NVO pro-
jektu realizācijai: biedrības "Hello Yellow" 
projekta "Vietzīme- AIZPUTE"  realizāci-
jai 1000,00 EUR apmērā. Projekta mēr-
ķis – īstenot ilgtspējīgu burtu uzstādīšanu 
AIZPUTE Aizputes pilsētvidē, realizēt šo 
ideju kā laikmetīgu, vizuāli izteiksmīgu vi-
des objektu Aizputes pilsētas publiskajā 
ārtelpā, respektējot ārējo vidi un vienlai-
kus radot oriģinālu Aizputes tēlam atbil-
stošu vietzīmi, kas piesaistītu gan tūris-
tus, gan priecētu vietējos iedzīvotājus; 
biedrības "KODOLS" projekta "Pīlādžu 
alejas degradēto objektu atdzīvināšana" 
realizācijai 590,00 EUR apmērā. Projekta 
mērķis – apgleznot Pīlādžu alejā objek-
tus - celtniecības konteineru un palīgēkas 
sienas, lai ar ainaviski un saturiski iekļau-
jošiem gleznojumiem izveidotu pievilcīgu 
vidi, papildinātu Pīlādžu alejas kā tūrisma 
piesaistes objekta vērtību un vairotu po-
zitīvu, emocionālu baudījumu apmeklētā-
jiem un veicinātu novada atpazīstamību; 
Biedrības  "Mednieku klubs Avots" pro-
jekta "Mierpilnai atpūtai dabā" realizāci-
jai 800,00 EUR apmērā. Projekta mēr-
ķis - sakopjot un labiekārtojot ~200kvm 
Dzēkaiņa dīķa krasta teritoriju, izveidot 
atpūtas vietu pagasta iedzīvotājiem un 
viesiem, tā uzlabojot brīvā laika pavadī-
šanas kvalitāti un iespējas brīvā dabā; 
biedrības "Cita Abra" projekta  "Reiz 
100 gados" realizācijai 970,00 EUR ap-
mērā. Projekta mērķis – uzsākt projekta 
ciklu "Reizi 100 gados", uzstādot pirmo 
vides vēstures izglītojošo tūrisma ob-
jektu Cīravas centrā, aktualizējot vēstu-
res mantojuma funkcijas un degradētās 
vides jautājumu par nākotni; biedrības 
Aizputes sieviešu apvienība "INTEGRO" 

projekta "Kultūrvidei draudzīga vieta uz 
saliņas Aizputē" realizācijai 990,15 EUR 
apmērā. Projekta mērķis - radīt kultūrvi-
dei draudzīgu vietu Aizputē, turpinot la-
biekārtot Tebras upes saliņu pie stadiona.

Nolēma atbalstīt projekta pieteiku-
mu "Apriķu muižas kungu mājas D pu-
ses frontona ciļņa restaurācija" un kon-
ceptuāli piekrist projektā paredzētajām 
restaurācijas būvdarbu kopizmaksām  
11 715,00 EUR. 

Nolēma iesniegt Nacionālajā kultūras 
mantojuma pārvaldē NKMP pieteikumu 
"Kavalieru mājas tehniskās apsekoša-
nas atzinuma izstrāde" un konceptuāli 
piekrist indikatīvi (pirms cenu aptaujas 
procedūras) paredzētajām izmaksām 
2000,00 EUR. Finansējuma pieprasījums 
no NKMP 2000,00 EUR.

Nolēma atbrīvot Diniju Bahmani no 
nomas maksas par telpām Pils gat-
vē 4 (2.stāvā telpa Nr.5), Kazdangā, 
Kazdangas pagastā, 2021.gada janvārī, 
februārī, martā. 

Lēma atbrīvot SIA "O.A.G.Projekti"  no 
nomas maksas par pirts nomu Katoļu ielā 
3, Aizputē (līgums noslēgts 11.03.2021.), 
no 2021.gada marta līdz 31.maijam.

Nolēma izdarīt Aizputes novada 2018.
gada 21.decembra noteikumos Nr.5 
"Aizputes pilsētas ielu uzturēšanas kār-
tība" grozījumus, izsakot 18.punktu šādā 
redakcijā: "18.Veicot ielu uzturēšanas 
darbus, darbu veicējs sagatavo un ie-
sniedz veikto darbu aktu par kārtējo mē-
nesi, norādot konkrētā darba veikšanas 
vietu un darba apjomu".

Apstiprināja atklāta projektu konkur-
sa "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatī-
vu projektos" nolikumu, Pašvaldības at-
klāta projektu konkursa "Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jauniešu ie-
saiste jaunatnes iniciatīvu projektos" ko-
misijas nolikumu un Pašvaldības atklāta 
projektu konkursa "Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jau-
natnes iniciatīvu projektos" pieteikumu 
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: Elita 
MALOVKA – Aizputes novada Izglītības 
nodaļas vadītāja, Biruta KONRĀDE – 
Attīstības nodaļas projektu vadītāja, 
Antra GRASMANE – PUMPURS projekta 
koordinatore Aizputes novadā.

Piešķīra novada domes priekšsēdētā-
jam Jurim Grasmanim daļēju kārtējo at-
vaļinājumu 1 (vienu) kalendāra nedēļu 
un papildatvaļinājumu 6 apmaksātas ka-
lendāras dienas, neskaitot svētku dienas, 
no 2021.gada 5.maija līdz 2021.gada 
18.maijam, par nostrādāto darba periodu 
16.11.2020. - 15.02.2021.

Apstiprināja 2021.gada izsoles rezultā-
tu par lauksaimniecības zemēm: īpašums 
"Ābeles", Kazdangas pagasts, Aizputes 
novads 3,87 ha, izsoles uzvarētāja, gada 
nomas maksa 405,00 EUR, kas tiek aplik-
ta ar pievienotās vērtības nodokli.

Nolēma rīkot nekustamā īpašu-
ma "Apriķu Krastiņi", Lažas pagastā, 
Aizputes novadā, kadastra nr. 6472 004 
0168 ar  kadastra apzīmējumiem 6472 
007 0183, platībā 0,9187 ha un 6472 
007 0224, platībā 0,70 ha, rakstisku no-
mas tiesību izsoli, nosakot, ka minimālā 
gada nomas maksa ir 61,00 EUR.

Nolēma rīkot nekustamā īpašuma 
Lažas ielā 19, Aizputē, Aizputes novadā, 
kadastra nr. 6405 008 0013 un kadastra 
apzīmējums 6405 008 0013, platībā 
3,22 ha, rakstisku nomas tiesību izsoli, 

nosakot, ka minimālā gada nomas maksa 
ir 113,00 EUR.

Nolēma rīkot nekustamā īpašuma 
Lažas ielā 20, Aizputē, Aizputes novadā, 
kadastra nr. 6405 008 0019 un kadastra 
apzīmējums 6405 008 0019, platībā 
1,12 ha, rakstisku nomas tiesību izsoli, 
nosakot, ka minimālā gada nomas mak-
sa ir 40,00 EUR.

Lēma pārdot izsolē ar augšupejošu 
soli Aizputes novada domei piederošā 
nekustamā  īpašuma Darba gatvē 5B 
Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes 
novadā, 406/8313 kopīpašuma domāja-
mās daļās, kas atbilst garāžai (telpa nr.5) 
ar kopējo platību 40,6 m2, nosakot izso-
les sākumcenu 650,00 EUR.

Lēma pārdot izsolē ar augšupejošu 
soli Aizputes novada domei piederošā 
nekustamā  īpašuma Darba gatvē 5B 
Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes 
novadā, 611/8313 kopīpašuma domāja-
mās daļās, kas atbilst garāžai (telpa nr.8 
un 9) ar kopējo platību 59,4 m2, nosakot 
izsoles sākumcenu 750,00 EUR.

Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu 
soli Aizputes novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu "Jaunvanagi", Lažas 
pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 
6472 004 0016,  kas sastāv no divām ze-
mes vienībām: zemes vienība ar kadastra 
apz.6472 004 0016, platība 11,2 ha, un 
otra zemes vienība ar kadastra apzīmēju-
mu 6472 004 0017, platība 4,8 ha, no-
sakot izsoles sākumcenu 40 000,00 EUR.

Nolēma pārdot izsolē ar augšupejošu 
soli Aizputes novada domei piederošo 
nekustamo īpašumu "Neimaņi", Cīravas 
pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr. 
6448 007 0888,  kas sastāv no zemes 
vienības 0,44 ha platībā, uz kuras atrodas 
divstāvu dzīvojamā ēka 6448 007 0888 
001 un vēl piecas būves ar kadastra ap-
zīmējumiem no 6448 007 0888 002 līdz 
6448 007 0888 006, nosakot izsoles sā-
kumcenu 3750,00 EUR.

Lēma pārdot izsolē ar augšupejošu soli 
Aizputes novada domei piederošo ne-
kustamo īpašumu Zaļumu ielā 6, Aizputē, 
Aizputes novadā, kadastra apz.6405 
003 0058, kas sastāv no zemes vienības 
1234 m2. platībā, nosakot izsoles sā-
kumcenu 3700,00 EUR.

Apstiprināja noteikumus  "Aizputes 
novada pašvaldības ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķi-
nāšanas metodika".

Apstiprināja Aizputes novada domes 
2021. gada 31.marta saistošos noteiku-
mus "Kārtība, kādā Aizputes novada paš-
valdībā sniedz ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu".

Nolēma izmaksāt vienreizēju piemaksu  
par darbu no š.g. 1.janvāra līdz 31.mar-
tam darbiniekiem, kuru darba pienāku-
mos ietilpa apkalpot pašvaldības iestāžu 
klientus klātienē Covid-19 pandēmijas 
laikā, kas var radīt risku savai drošībai un 
veselībai. Piemaksas apmērs tiek noteikts 
proporcionāli amata likmei un darba lai-
kam. 

Nolēma mainīt ar 2020.gada 13.ap-
rīli amata nosaukumu amata vietai 
"Pārvaldes SEKRETĀRS", 1,0 amata lik-
mes, profesiju klasifikatora kods – 3343 
01, 18.3 saime III līmenis, 8.mēnešalgas 
grupa, uz amata nosaukumu "Klientu 
apkalpošanas SPECIĀLISTS", 1,0 ama-
ta likme, profesiju klasifikatora kods – 
4222 07, 23 saime IIA līmenis, 6.mēne-
šalgas grupa. 
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Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām zemes gabaliem 1,6187 ha platībā Lažas pagasta nekustamā īpašuma 
"Apriķu Krastiņi" zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 6472 007 0183 un 
6472 007 0224.

Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī plkst.11.15 Aizputes novada domē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,6187 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – 1,5187 ha tīrums un 0,1 ha purvs. Izsoles gada nomas maksas 
sākuma cena 61,00 EUR (neieskaitot PVN), izsoles 
solis 1,00 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 15. aprī-
lim plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā ap-
loksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts 
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar no-
rādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole  īpašumam 
"Apriķu Krastiņi" Lažas pagastā, Aizputes novadā, 
ar apsaimniekojamo platību 1,6187 ha", un ar norā-
di otrā pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas 
nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds".

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu "Neimaņi", Cīravas pagastā, Aizputes novadā, ka-
dastra Nr. 6448 007 0888,  kas sastāv no zemes vienības 0,44 ha platībā, uz ku-
ras atrodas divstāvu dzīvojamā ēka 6448 007 0888 001 un vēl piecas būves ar 
kadastra apzīmējumiem no 6448 007 0888 002 līdz 6448 007 0888 006.

Izsoles sākumcena 3750,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, 
izsoles solis 50,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, 2021.gada 17.maijā plkst.9.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 14.maijam plkst.9.00 
jāsniedz brīvas formas pieteikums Aizputes no-
vada valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkal-
pošanas centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts 
dokuments uz dome@aizpute.lv. Izsoles nodroši-
nājuma 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 "Neimaņi, izsole".

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu "Jaunvanagi", Lažas pagastā, Aizputes novadā, ka-
dastra Nr. 6472 004 0016,  kas sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 6472 004 0016 , platība 11,2 ha, un otra zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 6472 004 0017, platība 4,8 ha. Abās zemes vienībās kopējā 
meža platība 13,7 ha.

Izsoles sākumcena 40 000,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, iz-
soles solis 200,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē Atmodas ielā 
22, Aizputē, 2021.gada 17.maijā plkst.9.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 
2021.gada 14.maijam plkst.9.00 jāsniedz brīvas for-
mas pieteikums Aizputes novada valsts un pašvaldī-
bu vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jānosūta 
elektroniski parakstīts  dokuments uz dome@aizpu-
te.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% apmērā jāie-
maksā Aizputes novada domes kontā: Aizputes no-
vada dome, reģ.nr. LV90000031743, norēķinu konts 
LV62 UNLA 0012000130425, AS "SEB Banka", 
kods UNLALV2X, norādot "Jaunvanagi, izsole".

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei 
piederošā nekustamā  īpašuma Darba gatvē 5B Kazdangā, Kazdangas pagastā, 
Aizputes novadā, 611/8313 kopīpašuma domājamās daļas, kas atbilst garāžai 
(telpa Nr.8 un 9) ar kopējo platību 59,4 kvm.

Izsoles sākumcena 750,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, iz-
soles solis 20 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē  Atmodas ielā 22, 
Aizputē, 2021.gada 17.maijā plkst.10.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 
2021.gada 14.maijam plkst.16.00 jāsniedz brī-
vas formas pieteikums Aizputes novada valsts 
un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā vai jānosūta elektroniski parakstīts doku-
ments uz dome@aizpute.lv. Izsoles nodrošinā-
juma 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 "Darba gatve 5B, telpa 
Nr.8,9, izsole".

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām zemes gabalam 1,12 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma 
"Lažas ielā 20" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 008 0019.

Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī plkst.11.15 Aizputes novada domē Atmodas 
ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 1,12 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – tīrums. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 40,00 EUR 
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1,00 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 15. aprī-
lim plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā ap-
loksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts 
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar 
norādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole  īpašu-
mam "Lažas iela 20" Aizputē, Aizputes novadā, 
ar apsaimniekojamo platību 1,12 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 
piederošā nekustamā  īpašuma Darba gatvē 5B Kazdangā, Kazdangas pagastā, 
Aizputes novadā, 406/8313 kopīpašuma domājamās daļas, kas atbilst garāžai (telpa 
nr.5) ar kopējo platību 40,6 kvm.

Izsoles sākumcena 650,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izso-
les solis 20,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē Atmodas ielā 22, 
Aizputē, 2021.gada 17.maijā plkst.10.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 
2021.gada 14.maijam plkst.16.00 jāsniedz brīvas 
formas pieteikums Aizputes novada valsts un paš-
valdību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jā-
nosūta elektroniski parakstīts  dokuments uz dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% ap-
mērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: 
Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, 
norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS 
"SEB Banka", kods UNLALV2X, norādot "Darba gat-
ve 5B, telpa Nr.5, izsole".

Aizputes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli bez apbūves 
tiesībām zemes gabalam 3,22 ha platībā Aizputes pilsētas nekustamā īpašuma 
"Lažas ielā 19" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6405 008 0013.

Izsole notiks 2021. gada 16. aprīlī plkst.11.15 Aizputes novada domē 
Atmodas ielā 22, Aizputē, Aizputes novadā. 

Nomas  objekts sastāv no 3,22 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras 
lietošanas veids – tīrums. Izsoles gada nomas maksas sākuma cena 113,00 EUR 
(neieskaitot PVN), izsoles solis 1,00 EUR.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2021. gada 15. aprī-
lim plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu slēgtā ap-
loksnē Aizputes novada domes Vienotajā valsts 
un pašvaldību klienta apkalpošanas centrā ar no-
rādi vienā pusē "Nomas tiesību izsole  īpašumam 
"Lažas iela 19" Aizputē, Aizputes novadā, ar ap-
saimniekojamo platību 3,22 ha", un ar norādi otrā 
pusē "Izsoles dalībnieka juridiskās personas no-
saukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds".

Aizputes novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod Aizputes novada domei 
piederošo nekustamo īpašumu Zaļumu ielā 6, Aizputē, Aizputes novadā, kadastra 
apz.6405 003 0058, kas sastāv no zemes vienības 1234 kvm. platībā. 

Izsoles sākumcena 3700,00 EUR , izsoles nodrošinājums 10% no sākumcenas, izso-
les solis 50,00 EUR. Izsole notiks Aizputes novada domes sēžu zālē Atmodas ielā 22, 
Aizputē, 2021.gada 17.maijā plkst.10.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 
2021.gada 14.maijam plkst.9.00 jāsniedz brīvas 
formas pieteikums Aizputes novada valsts un paš-
valdību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai jā-
nosūta elektroniski parakstīts dokuments uz dome@
aizpute.lv. Izsoles nodrošinājuma nauda 10% ap-
mērā jāiemaksā Aizputes novada domes kontā: 
Aizputes novada dome, reģ.nr. LV90000031743, 
norēķinu konts LV62 UNLA 0012000130425, AS 
"SEB Banka", kods UNLALV2X, norādot "Zaļumu 
iela 6, izsole".

DOMES ZIŅAS

Izsoles

Izsoļu noteikumi un informācija pieejama Aizputes novada domē un aizputesnovads.lv.
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Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsē-
tas Eiropā, kurām piešķirt kultūras galvaspilsētas statusu. Nosaukums tiek piešķirts pil-
sētai, un pieteikums tiek iesniegts pilsētas vārdā, bet programmas veidošanā tās drīkst 
iesaistīt savas apkārtējās teritorijas. 

Eiropas kultūras galvaspilsētas statusa iegūšana neizbēgami ietekmē arī citu apkār-
tējo reģionu kultūrtelpas attīstību. Izvērtējot konkursa uzvaras gadījumā plānoto akti-
vitāšu apjomu un iespējas, mūsu novadu kultūras vērtību kopību un teritoriālo blakus 
esamību, kas dotu iespēju palielināt nozīmīgas Kurzemes daļas kapacitāti un izpildes 
spēju, izveidojot kvalitatīvu, iekļaujošu kopīgas kultūrtelpas kultūras piedāvājumu, kas 
sevī ietver kultūrvēsturiskā mantojuma, ekoloģijas, mazpilsētu dzīvesziņas, izglītības un 
sabiedrības veselības jomas, Kuldīgas novada dome aicināja Aizputes novada domi kļūt 
par oficiālu sadarbības partneri Kuldīgas ceļā uz titula "Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027". 12.martā Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Aizputes no-
vada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis parakstīja nodomu protokolu par sadarbī-
bas projekta "Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" izstrādei un īstenošanai.

Aizpute kā daļa no jaunā Dienvidkurzemes novada būs arī sadarbības partneris 
Liepājai, startējot "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027".

Aizputes novada dome kļūst par oficiālu 
sadarbības partneri Kuldīgai ceļā uz titulu 
"Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027"

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Aizputes no-
vada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis paraksta nodomu protokolu

Šobrīd uz pašvaldības un valsts grants ceļiem ir novērojams šķīdonis – pārmitrināts 
grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Šķīdonis uz grants 
ceļiem rodas pavasarī un rudenī, kā arī atkušņa laikā, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens 
daudzums. 

Grants ceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt. Uzbraucot ar 
smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. 
Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis un atguvis nestspēju.

Šogad pašvaldības ceļu fonds tiks izlietots ceļu grēderēšanai, ceļmalu appļaušanai, 
ceļmalas grāvju iztīrīšanai no krūmiem, caurteku atjaunošanai, asfalta seguma atjauno-
šanai, ceļa zīmju uzstādīšanai un grants seguma atjaunošanai ceļa posmam Vīnkalni-
Gusti Cīravā, un projekta ietvaros tiks pārbūvēts ceļa posms Plēsumi- Langsēži -Apriķi 
1,34 km Lažas pagastā.

Aicinām autobraucējus plānot papildus laiku ceļam, būt īpaši piesardzīgiem, neveikt 
straujus manevrus, kā arī izvēlēties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvok-
lim atbilstošu ātrumu.

Īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi uz 
autoceļiem ar grants segumu

20.martā pašvaldības policija saņēma informāciju no iedzīvotājiem, ka Aizputē, 
Tebras upē, ir atrasti miruši gulbji. 22.martā mirušie gulbji tika nodoti Pārtikas un vete-
rinārajam dienestam (PVD) pārbaudei uz putnu gripu. Saskaņā ar PVD sniegto infor-
māciju putniem putnu gripa nav konstatēta. Mirušajiem putniem ir cits nāves iemesls.

Februārī masu medijos tika ziņots, ka Liepājas ezerā un Pāvilostas piekrastē bojā gā-
jušiem gulbjiem tika konstatēta augsti patogēnā putnu gripa.

Lai arī putnu gripa nav konstatēta bojā gājušajiem gulbjiem Aizputē, aicinām iedzīvo-
tājus būt piesardzīgiem un nekādā gadījumā novārgušus putnus nenest uz mājām, jo, ja 
atnestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās mītošos putnus. 

No 26. februāra stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) 2015. gada 9. jūnija 
noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēša-
nas vietām", nosakot, ka mājputni jātur slēgtās telpās, lai novērstu kontaktu ar savva-
ļas putniem un dzīvniekiem. Vienlaikus jāievēro arī citi papildu drošības pasākumi no-
vietnēs, kurās tiek turēti mājputni. Pārkāpumu gadījumā ir iespējams arī sods. Kontroli 
Aizputes novadā veic Aizputes novada pašvaldības policija. Grozījumi pieņemti, lai ma-
zinātu risku augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja nokļūšanai mājputnu ganām-
pulkos, un to ilgums būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī, citās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešajās valstīs.

Par bojā gājušajiem gulbjiem Tebras upē

2020.gada 30.oktobra Saistošie noteikumi Nr.21
APSTIPRINĀTI ar Aizputes novada domes

2020.gada 30.oktobra lēmumu Nr.649 (protokola Nr.18, 81.§)
PRECIZĒTI ar Aizputes novada domes

2021.gada 24.februāra lēmumu Nr. 213 (protokola Nr. 2, 78.§)
Kārtība, kādā Aizputes novada dome sedz privātās pirmsskolas izglītības 

programmas izmaksasIzdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 24 daļu

Grozījumi 2013.gada 27.decembra Aizputes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.34

 "AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS"
Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Aizputes novada domes 2013.
gada 27.decembra saistošajos notei-
kumos Nr.34 "AIZPUTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS" šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
"3. Pašvaldības darbību nodrošina 

domes pastāvīgās komitejas, domes 
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 
pašvaldības izpilddirektors, izpilddirek-
tora vietnieks, kā arī domes izveidotās 
iestādes un kapitālsabiedrības, atbilstoši 
pašvaldības pārvaldes struktūrai (1.pie-
likums)."

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
"6 . Novada dome ir izveidojusi šādas 

iestādes un to struktūrvienības:
6.1. Aizputes novada domes adminis-

trācija, tās sastāvā esošās nodaļas un 
struktūrvienības:

6.1.1. Aizputes novada Dzimtsarakstu 
nodaļa;

6.1.2. Aizputes novada būvvalde;
6.1.3. Juridiskā nodaļa;
6.1.4. Administratīvā nodaļa, kā sa-

stāvā ir Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs, 

6.1.5. Finanšu un grāmatvedības no-
daļa;

6.1.6. Nekustamā īpašuma nodaļa;
6.1.7. Attīstības nodaļa;
6.1.8. Izglītības nodaļa;
6.1.9. Informācijas tehnoloģiju nodaļa. 
6.1.10. Aizputes novada Tūrisma in-

formācijas un Mūžizglītības centrs; 
6.2. Aizputes pagasta pārvalde un tās 

struktūrvienība:
6.2.1. Aizputes pagasta Saieta nams.
6.3. Cīravas pagasta pārvalde un tās 

struktūrvienības:
6.3.1. Cīravas pagasta kultūras nams;
6.3.2. Cīravas muzejs – tūrisma infor-

mācijas punkts;
6.4. Kalvenes pagasta pārvalde un tās 

struktūrvienības:
6.4.1. Kalvenes pagasta kultūras 

nams;
6.4.2. Kalvenes pagasta feldšeru, vec-

māšu punkts.
6.5. Kazdangas pagasta pārvalde un 

tās struktūrvienības:
6.5.1. Kazdangas pagasta kultūras un 

izglītības centrs;
6.5.2. Kazdangas muzejs;
6.5.3. Kazdangas Tūrisma informācijas 

punkts;
6.5.4. Kazdangas ambulance.
6.6. Lažas pagasta pārvalde un tās 

struktūrvienības:
6.6.1. Lažas pagasta Tautas nams;
6.6.2. Apriķu muzejs.
6.7. Aizputes vidusskola.
6.8. Aizputes novada vidusskola.
6.9. Aizputes pagasta pamatskola.
6.10. Dzērves pamatskola.
6.11. Padures pamatskola.
6.12. Kalvenes pamatskola.

6.13. Māteru Jura Kazdangas pamat-
skola.

6.14. Aizputes Mūzikas skola.
6.15. Aizputes Mākslas skola.
6.16. Aizputes novada Skolēnu jaun-

rades centrs.
6.17. Aizputes pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pasaciņa".
6.18. Cīravas pirmsskolas izglītības 

iestāde "Pīlādzītis".
6.19. Kazdangas pirmsskolas izglītī-

bas iestāde "Ezītis".
6.20. Aizputes novada bāriņtiesa.
6.21. Aizputes novada Sociālais die-

nests un tā struktūrvienības:
6.21.1. Struktūrvienība 

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpoju-
mu centrs;

6.22. Aizputes veselības un sociālās 
aprūpes centrs.

6.23. Aizputes pilsētas kultūras nams. 
6.24. Aizputes pilsētas bibliotēka un 

tās struktūrvienības: 
6.24.1. Aizputes pagasta bibliotēka;
6.24.2. Cīravas pagasta bibliotēka;
6.24.3. Kalvenes pagasta bibliotēka;
6.24.4. Kazdangas pagasta bibliotēka;
6.24.5. Lažas pagasta Apriķu bibliotē-

ka.
6.25. Aizputes novadpētniecības mu-

zejs – tūrisma informācijas punkts.
6.26. Aizputes novada sporta centrs 

"Lejaskurzeme".
6.27. Aizputes novada pašvaldības 

policija.
3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
"7. Administrācija ir pašvaldības 

iestāde, kas  nodrošina domes pie-
ņemto lēmumu izpildi, kā arī tās dar-
ba organizatorisko un tehnisko apkal-
pošanu. Administrācija darbojas uz 
domes apstiprināta nolikuma pamata. 
Administrācijas struktūrvienības darbo-
jas, pamatojoties uz administrācijas noli-
kumu un administrācijas struktūrvienību 
nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinā-
jusi."

4. Izteikt 10.6. punktu šādā redakcijā:
"10.6.Aizputes novada domes 

Administrācija".
5. Izslēgt 14.punktu.
6. Papildināt saistošos noteikumus ar 

34.1 punktu šādā redakcijā:
 "34.1 Ja deputāts nevar ierasties uz 

kārtējo domes vai komitejas sēdi klātie-
nē, tad viņam par neierašanās iemesliem 
vismaz 24 stundas pirms paredzētās 
sēdes jāpaziņo Domes priekšsēdētājam 
vai administrācijas atbildīgajam darbi-
niekam. Ja deputāts neievēro šī punkta 
noteikumus, tad neierašanās uz sēdi tiek 
atzīta par neattaisnotu. Ārkārtas sēdes 
sasaukšanas gadījumā paziņošanas ter-
miņš ne vēlāk kā 2 stundas pirms sēdes 
sākuma."

Novada domes priekšsēdētājs 
Juris Grasmanis
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Ir noslēgušās 2020./2021.mācību gada 
mācību priekšmetu starpnovadu olimpiā-
des. Pavisam skolēniem bija iespēja pieda-
līties 13 dažādās olimpiādēs. Visās olimpi-
ādēs piedalījās skolēni no Dienvidkurzemes 
novada   8 pašvaldībām. Olimpiādes notika 
tikai tiešsaistes režīmā. No Aizputes nova-
da olimpiādēs piedalījās 66 skolēni, visak-
tīvāk no Aizputes vidusskolas un Māteru 
Jura Kazdangas pamatskolas. Varam prie-
cāties -  28 dalībnieki ir ieguvuši godalgo-
tas vietas. Visvairāk dalībnieku bija 5.-8.
klašu matemātikas olimpiādē. Augstākais 
sasniegums ir Laurai Balodei no Aizputes 
vidusskolas, kura ir uzaicināta piedalīties 
valsts latviešu valodas un literatūras olim-
piādē. Aleksis Beltiņš no Aizputes vidus-
skolas ir uzaicināts piedalīsies valsts sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā 
(skolotāja Ilze Alsiņa).

Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm 
26.02.2021.

Līva Pētersone – Aizputes vsk. 5.kl., 
1.vieta, skolotāja Gunta Elbere.

Odrija Cinkus – Aizputes vsk. 5.kl., 2.vie-
ta, skolotāja Eva Balode.

Alberts Knapšis – Aizputes vsk. 6.kl., 
2.vieta, skolotāja Marita Rudzīte.

Keita Cīrule – Aizputes vsk. 5.kl.,  3.vieta, 
skolotāja Gunta Elbere.

Daniels Lagzdiņš – Aizputes vsk. 6.kl., 
Atzinība, skolotāja Daiga Tīmane.

Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm 
09.02.2021.

Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 11.kl., 
3.vieta, skolotāja Liene Cīpola.

Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 11.kl., 
Atzinība, skolotāja Liene Cīpola.

Ķīmijas olimpiāde 9.klasei  02.02.2021.
Madara Rēdere – Aizputes vsk. 9.kl.,  

Atzinība, skolotāja Irita Dobele.
Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 9.kl.,  

Atzinība, skolotāja Irita Dobele.

Matemātikas olimpiāde 9.klasei  
29.01.2021.

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 9.kl.,  
1.vieta, skolotāja Marita Rudzīte.

Fizikas olimpiāde 9.-12.klasēm 
19.01.2021.

Kristofers Knapšis – Aizputes vsk. 9.kl., 
Atzinība, skolotājs Juris Zaurers.

Latviešu valodas un literatūras olim-
piāde 11.-12.klasēm 18.01.2021.

Laura Balode (uzaicināta uz valsts 
olimpiādi) – Aizputes vsk. 12.kl., 1.vieta, 
skolotāja Vita Buzoverova,

Sanija Raģele – Aizputes vsk. 12.kl., 
Atzinība, skolotāja Vita Buzoverova,

Brenda Blūma-Saimniece – Aizputes 
vsk. 11.kl., 2.vieta, skolotāja Inese 
Krauze,

Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 11.kl.,   
3.vieta, skolotāja Inese Krauze,

Renāte Ausmane – Aizputes vsk. 
11.kl., Atzinība, skolotāja Inese Krauze.

Latviešu valodas un literatūras olim-
piāde 8.-9.klasēm 04.01.2021.

Enija Tomsone – Aizputes vsk. 8.kl.,  
Atzinība, skolotāja Rudīte Vītola.

Madara Rēdere – Aizputes vsk.9.kl.,  
Atzinība, skolotāja Rudīte Vītola.

Eiropas Savienības Dabaszinību 
olimpiāde 15.12.2020.

Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 9.kl.,  
Atzinība, skolotāja Eva Balode.

Madara Rēdere – Aizputes vsk. 9.kl.,  
Atzinība, skolotāja Eva Balode.

Vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm 
10.12.2020.

Aleksis Beltiņš – Aizputes vsk. 11.kl., 
1.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa.

Sannija Liebus – Dzērves pamatskola,  
9.kl., 1.vieta, skolotāja Gita Petrovica.

Uģis Knops – Māteru Jura Kazdangas 
pamatskola, 9.kl., 2.vieta, skolotāja Anda 
Doniņa

Kristaps Lietavnieks – Aizputes vsk. 
11.kl., 3.vieta, skolotāja Ilze Alsiņa.

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm 
26.11.2020.

Laura Auziņa – Aizputes vsk. 11.kl.,  
1.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska.

Alise Otaņķe – Aizputes vsk. 9.kl., 
2.vieta, skolotāja Vika Vasiļevska.

Angļu valoda vidusskolām  
28.10.2020.

Ginters Ķergalvis – Aizputes vsk. 12.kl., 
3.vieta, skolotāja Sandra Balode.

Viesturs Strauts  - Aizputes vsk. 12.kl.,   
Atzinība, skolotāja Sandra Balode.

(Apkopoja Elita Malovka, Izglītības 
nodaļas vadītāja)

Rezultāti starpnovadu 2.posma mācību 
priekšmetu olimpiādēs

No 22.marta Aizputes novada sko-
lās mācību procesu klātienē uzsāka 
1.–4. klašu skolēni. Šādu lēmumu pie-
ņēma Aizputes novada domes depu-
tāti 19.marta ārkārtas sēdē saskaņā 
ar Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) 17.marta informāciju 
par novadiem, kuros epidemioloģis-
kie apstākļi pieļauj mācību procesa 
īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 
1.-4. klasēm.

Saskaņā ar lēmumu Aizputes nova-
dā 1.-4. klašu skolēnu mācības klā-
tienē tiek noteiktas vienu nedēļu, un 
epidemioloģiskās situācijas izmaiņu 
gadījumā domes priekšsēdētājs ir tie-
sīgs ar rīkojumu noteikt izmaiņas mā-
cību procesa īstenošanā (no klātienes 
uz attālinātajām mācībām un otrādi).

Atskaites punkts klātienes mācību 
uzsākšanai ir 14 dienu kumulatīvais 
Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 
iedzīvotājiem konkrētās pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, kurā atro-
das izglītības iestāde, tas ir 200, bet 
atsevišķos gadījumos ne vairāk kā 
220. 

Skolām, kurās tiek atsāktas klātie-
nes mācības, ir jāievēro noteiktas epi-
demioloģiskās drošības prasības: sko-
lēniem no 1. klases ir jālieto maskas, 
skolām jānodrošina regulāra telpu vē-
dināšana, distancēšanās mācību pro-
cesā, klašu nepārklāšanās starpbrī-
žos, jāveic dezinfekcijas pasākumi, kā 
arī skolām pēc Veselības inspekcijas 
izstrādāta algoritma klātienē nodar-
binātajiem obligāti jāveic iknedēļas 

Covid-19 testēšana.
Aizputes novada skolās tiek izman-

tota arī iespēja organizēt āra nodar-
bības vecāko klašu skolēniem, ievē-
rojot visas epidemioloģiskās prasība. 
Tiek ņemti vērā  tādi izaicinājumi kā 
droša nokļūšana skolā, skolas darba 
plānošana, vecāku sapratne un laika 
apstākļi.

Ja mācību iestādē ir skolēni, kuri 
dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar 
augstākiem saslimstības rādītājiem, 
izglītības iestādes vadītājs konsultē-
jas ar izglītojamā vecākiem, izvērtē ie-
spējamos riskus un lemj par iespējām 
mācīties klātienē katrā konkrētā gadī-
jumā atsevišķi.

Kā jau iepriekš informēts, izvēr-
tējot saslimstības rādītājus, SPKC ir 

tiesīgs noteikt tās pašvaldības, kuru 
administratīvajās teritorijās esošo iz-
glītības iestāžu 1.-4. klasē var tikt īs-
tenots klātienes mācību process – to 
paredz 2021. gada 23. februārī val-
dībā apstiprinātie grozījumi rīkojumā 
"Par ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanu". SPKC tīmekļvietnē katru treš-
dienu tiek publicēts klātienes mācību 
atsākšanai drošo pilsētu vai novadu 
saraksts, savukārt ceturtdienās šī in-
formācija tiek publicēta oficiālajā iz-
devumā "Latvijas Vēstnesis". 

Aicinām ģimenes būt atbildīgām, rū-
pīgi izvērtēt bērnu veselības stāvokli 
un neļaut skolu apmeklēt bērniem ar 
paaugstinātu temperatūru vai citām 
saslimšanas pazīmēm. Sargāsim sevi, 
skolotājus un klases biedrus!

Aizputes novada 1.-4.klašu skolēni atsāk mācības klātienē

Aizputes vidusskolēni aktīvi iesaistās 
skolas orientēšanās pasākumā

Aizputes vidusskolas skolēnu paš-
pārvalde "Nagla"  no 5.-11. un no 13.-
18.martam organizēja orientēšanās 
pasākumus pilsētā savas skolas skolē-
niem. 

Pirmajā orientēšanās reizē skolēnu uz-
devums bija atrast attēlos redzamās 5 
vietas un nofotografēties pie tām, pie-
dalījās 40 dalībnieki. Otrajā - 30, kur pēc 
pirmā dotā attēla bija jādodas uz no-
rādīto vietu, kurā atradās lapiņu ar QR 
kodu, kas bija jānoskenē ar viedtālruņa 
kameru, kam ir ieslēgts internets. Tad 
parādījās nākošā punkta apraksts, uz 
kurieni doties.  No visiem dalībniekiem  
15 skolēni startēja abas reizes:  Kārlis 
Ļaudams, Katrīna Golubova, Ieva Lauka, 
Alīna Rone, Tomass Sveiše, Patrīcija 
Elbere, Dāvids Eidiņš, Kristers Salna, 
Sandris Salna, Marta Ļaudama, Rihards 
Niklāvs Lējējs, Sabīne Gleizupa, Karīna 
Stankeviča, Inita Gūtmane un Reičela 
Rone.

Izsakām pateicību arī pārējiem, kas bija 
tik aktīvi un iesaistījāties vismaz vienā 
no orientēšanās reizēm: Gustavs Eidiņš, 
Patriks Odiņš, Emīls Kamņevs, Evelīna 
Jostmane, Daniels  Pujāts, Gabriela 
Prelgauska, Gundega Enģele, Anna 
Marija Grīnberga, Ance Līva Perminova, 
Evija Maruta Cinovska, Sabīne Pujāte, 

Valters Jostmanis, Ralfs Bergs, Megija 
Vērse, Ieva Cinovska, Hanna Daubaha, 
Mariss Stankevičs, Alberts Knapšis, 
Agrita Zemture, Beāte Jasaite, Markuss 
Birkmanis, Odiņš Adrians, Elza Andžāne, 
Valters Jonass, Roberts Ratnieks, Ģirts 
Pļavnieks, Emīlija Januševska, Simona 
Ērika Košeļeva, Nadīna Spāģe, Samanta 
Gleizupa, Līva Uzare, Katrīna Līna 
Vēvere, Madara Enģele, Justīne Ungere, 
Kristofers Knapšis, Arta Agrita Ziemele, 
Ance Agate Ķeķe, Erīna Šīmane un sko-
lotāja Antra Golubova. 

Fotogrāfijas skolēni ievietoja sociāla-
jos tīklos (Instagram vai Facebook), pie-
vienojot tēmturi #AVSORIENTĒŠANĀS, 
vai arī sūtīja uz e-klases pastu skolotājai  
I. Jonasei kā pielikumu.

Tie, kas bija atraduši un nofotografē-
jušies visos dotajos punktos, piedalījās 
balvu izlozē 12. un 19. martā tiešsaistē 
Facebook. 

Izsakām pateicību visiem, kuri piedalī-
jās, un tiem, kas organizēja šo pasāku-
mu - Matīsam, Ancei, Elzai un Elizabetei. 
Paldies skolas direktorei Guntai Vīdnerei 
par atļauju 10 skolēniem tikt pie vērtī-
gām balvām izlozē un 6 skolēniem pie 
veicināšanas balvām.

Lai radošs un aktīvs arī pavasaris!
(Direktores vietniece Ilze Jonase)

Ieva Lauka  vienā no kontrolpunktiem
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 "BILŽU BIROJA" rīkotā mū-
zikas un mākslas festivāla 
"BILDES" 35 gadu jubilejai vel-
tītajā akcijā "ApGLEZNO un no-
BILDĒ arī Tu savu pastkastīti!", 
kurā tika iesūtītas 412 māksli-
nieciskotu pastkastīšu un 303 
pastkastīšu maketu fotogrāfijas 

no 73 Latvijas pilsētām un no-
vadiem, balvu ieguva arī Elvo 
Dobelis no Cīravas.

Elvo tika izvirzīts Latvijas 
Pašvaldību savienības TOP5 un 
ar Aizputes novada domes iz-
pilddirektores Astrīdas Eņģeles 
starpniecību saņēma balvu no 

Rihards ir dzimis un audzis 
Aizputē.  Lielāko daļu bērnības 
pavadījis PMK dzīvojamā rajo-
nā, kur arī sākās aizraušanās ar 
sportu, jo kopā ar vienaudžiem 

brīvajā laikā sporta laukumos vai 
stadionā  spēlēja dažādas bum-
bu spēles. 

Pirmā mācību iestāde 
Rihardam ir bijusi  Aizputes 

PII "Pasaciņa". Pēc tam visas 
divpadsmit klases pabeidzis 
Aizputes vidusskolā, kur, kā pats 
saka, nebūt nav bijis "teicam-
nieks". Liepājas rajona Sporta 

Elvo Dobelis pie skaistākās pastkastītes novadā 
Foto: Kristīne Jasaite

Akcijā "Apglezno un nobildē arī tu savu pastkastīti!" 
balvu saņem Aizputes novadnieks Elvo Dobelis

Latvijas Nacionālā kultūras cen-
tra.

Akcijai Elvo pastkastīti pie-
teica Cīravas kultūras nama 
vadītāja Santa Matvijčuka. 
Pastkastīte tapusi no vecas 
piena kannas, jo iepriekšējā 
pastkastīte bijusi par mazu, lai 
saņemtu žurnālus un nav no-
drošinājusi mitrumizturību.

Elvo hobijs ir interesantu di-
zaina elementu gatavošana no 
dažādiem materiāliem, un viens 
no tiem ir putnu būrīši, kas ir 
redzami arī pie Elvo mājām un 
vairākās vietās Cīravā.

Apsveicam Elvo ar balvas un 
atzinības iegūšanu un novēlam 
arī turpmāk priecēt novada ie-
dzīvotājus ar saviem visai inte-
resantiem un aizraujošiem di-
zaina veidojumiem!

Pašiem savs Latvijas izlases treneris šaušanā - Rihards Frīdenbergs
skolā beidzis ložu šaušanas 
nodaļu. Ložu šaušanā Latvijas 
Jaunatnes Olimpiādēs ieguvis 
divas zelta medaļas.

 Pēc vidusskolas devies stu-
dēt uz Rīgu, kur mācījās Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmi-
jā (LSPA) un ieguva bakalaura 
grādu Sporta zinātnē kā vadītājs 
sporta jomā un sporta skolotājs.  
Pēc gada pārtraukuma turpināja 
studijas LSPA, un šogad iegu-
va maģistra grādu kā Vecākais 
sporta treneris. "Mans uzskats 
ir, ka studēt noteikti ir vajadzīgs, 
bet svarīgākais ir saprast, ko 
vēlēsies darīt pēc studijām un 
izvēlēties sev interesējošu pro-
fesiju, bet nevis iet tikai studēt 
tur, kur aiziet tavi draugi." Šobrīd 
Rihards strādā PII "Pasaciņa" 
par sporta skolotāju, šautuvē par 
šaušanas treneri un Interešu iz-
glītībā apmāca bērnus ceļu satik-
smes drošībā un veiklības brauk-
šanā ar velosipēdiem. Kā Jaunais 
satiksmes dalībnieks kopā ar 
saviem Aizputes komandas 
biedriem startējis Latvijas izla-
ses sastāvā Eiropas čempionāta 
Spānijā 2007.gadā, kā rezultātā 
iegūta trešā vieta.  

Rihards kā treneris strādā pil-
nas divas sezonas, un pēdējā 

gadā audzēkņi sasnieguši augs-
tus rezultātus. Pēdējās sacensī-
bās, kad varēja piedalīties, bija 
Latvijas junioru čempionāts, kurā 
trīs Riharda audzēknes uzrādīja 
ļoti labus rezultātus, kas nodro-
šināja vietu iekļūšanai Latvijas 
jaunatnes izlases sastāvā, līdz 
ar to pašreiz gatavojas Eiropas 
čempionātam, kurš maijā norisi-
nāsies Horvātijā. Latvijas jaunat-
nes izlases sastāvā tika iekļauti 
arī divi Lailas Kalniņas audzēkņi. 

"Laiks, kurā dzīvojam, ir sa-
traucošs bez šim laikmetam tik 
raksturīgās steigas un globālo 
notikumu dēļ. Vīrusa pandēmi-
ja ir ieviesusi visai pamatīgas 
korekcijas visās dzīvēs jomās. 
Covid-19 situācija ietekmē mani 
ar neziņu par to, kā būs pēc ne-
dēļās, pēc mēneša, pēc gada,  
kad notiks sacensības un kā no-
tiks, kad varēs trenēties un kā va-
rēs trenēties.  Līdz ar to ir grūtāk 
saglabāt motivāciju audzēkņiem. 

Aizputes iedzīvotājiem novēlu 
vienmēr būt fiziski aktīviem un 
sportot sev par prieku, lai uztu-
rētu veselību un labu noskaņoju-
mu!" tā Rihards.

Novēlam Rihardam panāku-
mus turmāk karjerā un lai izdo-
das viss iecerētais.

Rihards ar audzēknēm no pēdējām sacensībām

Aicinām ikvienu, kam vēlme atklāt plašākai auditorijai savu pa-
vāra talantu, pieteikties "Mājas kafejnīcu dienai" Aizputes novada 
Tūrisma informācijas centrā, sūtot pieteikumu uz turisms@aizpute.
lv vai zvanot pa tālr. 28617307. 

 "Mājas kafejnīcu dienas" Aizputes novadā plānotas no 1.–8. au-
gustam!

Aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdināšanas 
pakalpojumus, gan vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar 
ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt savas mājas/
sētas un pacienāt viesus . 

Kas ir Mājas kafejnīcu dienas? Uz vienu vai divām dienām saim-
niecību pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav saistītas ar uzņē-
mējdarbību un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēršas par 
kafejnīcām. Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, 
gūt lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt interesantu kultūras prog-
rammu. Katra lauku sēta ģimenes lokā vai/un ar draugiem sagata-
vo savu īpašo piedāvājumu: cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu 
u.c.) un kopā ar kafiju/tēju piedāvā apmeklētājiem. Par sagatavoto 
produktu tiek saņemta samaksa, lai varētu segt produktu iegādes 
izdevumus, taču tas nav komercializēts peļņas avots un ir vērsts uz 
kopienas sadarbību. Katra saimniecība prezentē savas mājas – ka-
fejnīcas nosaukumu, un arī piedāvātais produkts tiek pasniegts ar 
tam raksturīgajām kultūras īpašībām un stāstu. Lai piesaistītu pla-
šāku sabiedrības loku un ģimenes ar bērniem, tiek rīkotas dažādas 
kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu spēlēša-
na u.c.

Pasākuma ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur "Mājas kafejnīcu 
dienas" notiek jau vairākus gadus dažādos reģionos. 2019. gadā 
"Mājas kafejnīcu dienas" pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā. 2020. 
gadā pievienojās jauni reģioni. Pasākums iepriekšējos gados guva 
lielu atsaucību, un dalība tajā ir laba iespēja popularizēt savu nova-
du vai saimniecību kā interesantu tūrisma galamērķi, tāpēc šogad 
pasākums tiek organizēts visā Latvijā. 

"Mājas kafejnīcu dienas" ir reģionāla tūrisma galamērķa populari-
zēšanas pasākums, un to organizē Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs".

Vairāk informācijas par pasākumu: https://www.celotajs.lv/lv/
news/item/view/1103

(Informē Aizputes novada Tūrisma informācijas centrs)

Mājas kafejnīcu dienas  šogad 
arī Aizputes novadā!
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IDEJU MĀJAI būs jauna 
vizuālā identitāte

Pašlaik mierīgā sabiedriskā dzīve dod 
laiku un iespēju, lai veiktu dažādus dar-
bus, kas jau sen tika plānoti. Šo iespēju 
izmanto arī IDEJU MĀJA, lai veiktu iz-
maiņas vizuālajā identitātē. 

Mērķis ir izveidot vienotu dizainu un 
izvēlēties darbības jomai raksturīgākās 
krāsas un elementus, nemainot logotipa 
jau esošo dizainu. Lai nodrošinātu jau-
niešiem radošas un tajā pašā laikā izglī-
tojošas aktivitātes, jaunieši tiek aicināti 
iesaistīties identitātes izstrādē. Pašlaik 
palīdzēt ir pieteikušies daži jaunieši, ar 
kuriem paredzētas tiešsaistes tikšanās, 
lai diskutētu, analizētu, pētītu, izteiktu 
savas vēlmes un idejas un nonāktu pie 
kopīga rezultāta. 

IDEJU MĀJA kļūst par 
Eurodesk informācijas 
punktu

Marta sākumā Aizputes novada IDEJU 
MĀJA kļuva par vienu no Eurodesk in-
formācijas punktiem Latvijā. Eurodesk ir 
Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas 
sniedz informāciju un konsultācijas jau-
niešiem un darbā ar jaunatni iesaistīta-
jiem par dažādām mobilitātes iespējām 
Eiropā. Eurodesk ietvaros IDEJU MĀJA 
nodrošinās ar informācijas pieejamību 
par dažādiem projektiem, iespējām do-
ties uz kādu no 36 Eiropas valstīm, lai 
mācītos, iesaistītos brīvprātīgajā darbā 

IDEJU MĀJA aktīvi iesaistās jauniešu attīstības projektos

2021.gada 28.februārī no mums šķī-
rās un devās prom pa mūžības ceļu 
Ilgmāris Ernests Petrovics - ilggadējs 
Aizputes vidusskolas direktors.

Dzimis 1936.11.04. Liepājas raj. 
Apriķu pagastā.

Beidzis Apriķu 7-gadīgo skolu  1951.
gadā, Aizputes vakara vidusskolu 
1956.gadā, Liepājas Pedagoģiskā in-
stitūta Fizikas- matemātikas fakultā-
ti neklātienē. Līdztekus studijām sācis 
darba gaitas Aizputes 8- gadīgajā sko-
lā .  1969.gadā  kļuvis par jaunuzceltās 
(apvienotas pamat- un vidusskola) vi-
dusskolas direktoru un šai darbā aizva-
dījis 16 gadus. Atzina, ka tas bija grūts 
laiks: tajos gados skola pārgāja uz ka-
binetu sistēmu. 

"No augšas nāca  daudz pavēļu un 
nolikumu, kā strādāt. Biju spurains un 
muļķīgas pavēles nepildīju." Tāpēc bie-
ži bijis kā dadzis acīs rajona priekš-
niekiem.  "Ļoti lepojos ar saviem sko-
lotājiem. Mazajā Aizputes skolā tad 
strādāja 4 nopelniem bagāti skolotāji".

Direktors pratis prasmīgi saliedēt  
savu kolektīvu, -  kā darbā, tā atpūtas 
brīžos bijis kopā ar to. Darba apstāk-
ļi, īpaši sākumā, nebija  viegli, jo  jau-

nuzceltās telpas bija par mazām sko-
lēnu skaitam. Darbs sākumā ritējis 
pat 3 maiņās. Viņa vadībā Aizputes 
vidusskola  iekļuva to 40 skolu skaitā, 
kas republikā tika uzskatītas par eli-
tārām skolām. Iepazīties ar darbu tajā 
braukuši izglītības darbinieki no visas  
Latvijas. Te noticis republikas vidus-
skolu direktoru seminārs,  tikušas rīko-
tas daudzas tikšanās ar radošās inteli-
ģences  pārstāvjiem, izplānota un sākta 
vidusskolas pārbūves celtniecība u.c. 
pozitīvas lietas.

Neaizmirstami bija skolā organizētie 
atpūtas pasākumi,  skolotājiem balles 
un ekskursijas, kurās  direktors vienmēr 
bija kopā ar savu saimi - jautrs, humora 
pilns, asprātīgs. Ļoti labs cilvēks un īsts 
koleltīva vadītājs.

Aizgājis no skolas, strādāja MFR 
Kurzeme  par galvaniskā ceha meista-
ru, vēlāk – priekšnieku.

 1996.gadā pensionējies. Bijis kais-

līgs mednieks un biškopis. Sacījis: 
"Bišu saime ir tas pats, kas ģimene. Tā 
prasa rūpes, bet sniedz arī lielu ganda-
rījumu". Sācis ar dažām bišu saimēm, 
skapīšu gatavošanu un semināru ap-
meklēšanu, vēlāk pats  organizējis  un 
vadījis  biškopju seminārus.

 Viņa gaitās kopš 1960.gada vienmēr 
līdzās bijusi dzīvesbiedre Zigrīda, ārste. 
Kopā  dejotas sarīkojuma un tautis-
kās dejas, izbraukāta Krima, Kaukāzs, 
kāpts kalnos un braukts pa ūdeņiem. 
Aktīvi nodarbojušies  ar badmintona 
spēli. Izaudzināti 2 dēli, abiem augstā-
kā izglītība. Piedzīvoti mazbērni. 

1991.gada janvāra dienās bijis to 
aizputnieku skaitā (arī abi dēli), kas 
Rīgā aizstāvēja radionamu. Apbalvots 
ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Direktoru Ingmaru Petrovicu atcerē-
simies ar vislielāko cieņu un sirsnību.

(Aizputes vidusskolas kolektīvs,  
bijušie kolēģi.)

Ilgmāris Ernests Petrovics
(11.04.1936.-28.02.2021.)

In memoriam

un praksē, pretendētu uz stipendijām un 
grantiem, kā arī lai piedalītos konkursos.  

Ja tev ir interese par jauniešu iespē-
jām Eiropā, vēlies iesaistīties kādā no 
Eurodesk piedāvātajām iespējām vai 
vienkārši uzzināt vairāk informācijas par 
iespējām un aktualitātēm, sazinies ar 
IDEJU MĀJU sociālajos tīklos vai zvani 
pa tālr. 26670756. 

Skolēnu brīvlaika 
fotokonkurss

No 15.-19. martam IDEJU MĀJA or-
ganizēja "Skolēnu brīvlaika fotokon-
kursu" ar iespēju laimēt dāvanu karti 
no uzņēmuma "Take The Bake" picēri-
jas "Giardino Di Napoli" 10 EUR vērtī-
bā. Jauniešu uzdevums bija katru dienu 
"IDEJU MĀJAS" Instagram un Facebook 
kontos iepazīties ar dienas tēmu, uz-
ņemt foto un publicēt to savā profilā, 
pievienojot dienas tēmturi. Kopumā tika 
iesūtīts 71 fotoattēls, no kuriem tika iz-
vēlēti divi uzvarētāji divās nominācijās 
"Aktīvākais dalībnieks" un "Radošākais 
dalībnieks", kas tika noteikts izlozes vei-
dā. Nominācijā "Aktīvākais dalībnieks" 
uzvarēja Estere Karolīna Šmite  un par 
"Radošāko dalībnieku" kļuva Laura 
Balode. 

Izsakām pateicību jauniešiem par dalī-
bu konkursā un "Giardino Di Napoli" par 
garšīgo atbalstu.

Projekti
"All you need is idea"

IDEJU MĀJA ir uzsākusi jaunu brīvprā-
tīgo jauniešu meklējumus projekta "All 
you need is idea" ("Viss, kas tev ir nepie-
ciešams ir ideja") ietvaros, kuri Aizputē 
varētu ierasties jau šī gada vasarā. Un 
šajā procesā aicinām iesaistīties jaunie-
šus kā brīvprātīgo meklētājus, intervētā-
jus, atbalsta personas, vizuālo materiālu 
un informācijas sagatavotājus. 

Tie jaunieši, kuri vēlas būt daļa no 
šī projekta, aicināti sazināties pa tālr. 
26670756 ar IDEJU MĀJAS vadītāju 
Anci vai rakstīt uz kādu no IDEJU MĀJAS 
sociālajiem tīkliem.

Projekts "All you need is idea" tiek fi-
nansēts ar Eiropas Komisijas "Eiropas 
Solidaritātes korpuss" atbalstu, kuru 
Latvijā administrē Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra. Šī publikāci-
ja atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

 "Jauniešiem būt"
2020.gada nogalē, redzot daudzus 

izaicinājumus, ar ko nāksies saskarties, 
ieejot jaunajā Dienvidkurzemes novadā,  
iesniedzām projektu "Aktīvo Iedzīvotāju 
fonda" rīcības projektu konkursā ar mēr-
ķi nodrošināt pilnvērtīgu un ilgtspējīgu 
NVO līdzdalību un iesaisti jaunatnes po-
litikas plānošanā un īstenošanā topošajā 
Dienvidkurzemes novadā.

No šī gada sākuma līdz marta beigām 
tika izstrādāts pētījums par darbu ar jau-
natni topošā Dienvidkurzemes novada 
teritorijā, ar kura palīdzību ieguvām da-
tus un informāciju par patieso situāciju, 
ko steidzīgi būtu nepieciešams risināt, 
lai varētu jomu pilnvērtīgi pilnveidot un 
attīstīt.

Līdz marta beigām tika izstrādāts 
"Deleģējuma ABC", kas iepazīstinās 
NVO pārstāvjus un pašvaldības ar šī 
sadarbības modeļa iespējām. Materiāls  
domāts ne vien organizācijām un biedrī-
bām, kas darbojas ar jauniešiem, bet būs  
pieejams visiem interesentiem, kas vēlas 
šo sadarbības modeli attīstīt un pielietot.

Projektu "Jauniešiem būt" finansē 
Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 
EEZ un Norvēģijas grantu programmu 
"Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Stratēģisko inovāciju 
projekts

Gada sākumā IDEJU MĀJAS koman-
da uzsāka aktīvu darbu pie projekta 
"Community Challenger" ("Kopienas 
Izaicinātāji"), kas turpināsies nākamos 
2 gadus, sadarbojoties ar partneriem 
no Vācijas, Serbijas, Portugāles, Itālijas, 
Horvātijas un Beļģijas. 

Projekta mērķis ir aktivizēt jauniešus 

ar ierobežotām iespējām (sociālie aps-
tākļi, ekonomiskie apstākļi  u.c.), lai tie 
apzinātos klimata pārmaiņu iemeslus un 
rīcības nepieciešamību, kā arī mobilizētu 
kopienas kļūt klimatviedām un ilgtspējī-
gām caur mākslu, sociālo uzņēmējdarbī-
bu un interešu pārstāvniecību.

Šī projekta ietvaros tiks radīta rokas-
grāmata, kopienas kartēšanas rīks, jau-
nas metodes, ko izmantot darbā ar jau-
niešiem, runājot par klimata pārmaiņām 
un ilgtspēju, kā arī radīti video par vei-
diem, kā jauniešiem veikt interešu pār-
stāvniecību. Aizputes novadā tās būs 
darbnīcas, apmācības speciālistiem, ie-
spēja doties uz apmācībām ārzemēs.  
IDEJU MĀJAI tā ir iespēja dibināt jau-
nus kontaktus, izstrādāt metodes un tās 
praktiski pielietot. 

Šobrīd ir projekta sākumposms, un 
kopā ar partneriem ir aizvadītas vairākas 
tiešsaistes tikšanās, esam iepazīstinā-
ti ar administratīvām prasībām, skaidri 
noteiktas atbildības jomas un vēlamais 
gala rezultāts, kā arī iepazinušies cits ar 
citu. Viena no lielākajām tikšanās reizēm 
bija 19. un 22. martā, kad dienas tika 
pavadītas, apspriežot klimatu pārmai-
ņu ietekmi uz mūsu kopienām, iepazītas 
organizācijas un attīstītas prasmes radīt 
jaunas metodes. 

Līdz rudenim plānots, ka tiks izveido-
ta rokasgrāmata un izstrādātas meto-
des, lai jau oktobrī Portugāle apmācītu 2 
neformālās izglītības trenerus no katras 
dalībvalsts, kas atgriežoties veidos no-
darbības jauniešiem un kopā izmēģinās 
izveidotos rīkus. 

Projekts "Community Challengers: 
Towards sustainable & climate-smart 
communities through Arts & Social 
Entrepreneurship" tiek finansēts ar 
Eiropas Komisijas "Erasmus+: Jaunatne 
darbībā" atbalstu. Šī publikācija at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

(Informē IDEJU MĀJAS vadītāja 
Ance Tīmane)
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Lai atrastu piemērotāko darbinieku 
IDEJU MĀJAS komandai, IDEJU MĀJAS 
jaunieši tika aicināti piedalīties atlases 
procesā. Viņiem bija jāizstrādā kritēriji 
un uzdevumi, pēc kuriem vadīties, lai at-
rastu piemērotāko darbinieku darbam ar 
jauniešiem, kā arī bija iespēja piedalīties 
pašā atlases procesā, intervējot poten-
ciālo kandidātu amatam. Uz jaunā dar-
binieka amatu pieteicās deviņi kandidāti, 
no kuriem pieci tika aicināti uz interviju. 
Pēc garām diskusijām un pārdomām no 
marta IDEJU MĀJAS komandai ir pievie-
nojusies jauna darbiniece darbam ar jau-
niešiem.

Elva turpmāk būs IDEJU MĀJAS tie-
šais kontakts ar jauniešiem, ļaujot IDEJU 
MĀJAS vadītājai Ancei pievērsties vairāk 
jauniešu iespēju pilnveidošanai, interešu 
pārstāvniecībai un vietēja, starptautiska 
mēroga projektu veidošanai un īstenoša-
nai. IDEJU MĀJA vienmēr ir bijusi atspē-
riena vieta jauniem un radošiem cilvē-
kiem, tāpēc, ja  ir degsme un idejas, tad  
arī būs iespējas.

IDEJU MĀJAS komandas vārdā izsa-
kām pateicību Alisei Emīlijai Cveigelei, 
Matīsam Ļaudamam un Esterei Karolīnai 
Šmitei par ieguldīto darbu un laiku, ie-
saistoties  IDEJU MĀJAS jaunās darbi-
nieces atlases procesā.

Iepazīsimies!  
IDEJU MĀJAS jaunatnes 
darbiniece  Elva Lubāne

Pastāsti nedaudz par sevi. Kas tu esi? 
No kurienes nāc?

Mani sauc Elva. Esmu augusi Aizputes 
pagastā, kur arī gāju pamatskolā, un caur 
dzīves līkločiem esmu atgriezusies atpa-
kaļ Aizputē.

Kas tevi pamudināja pieteikties dar-
bam IDEJU MĀJĀ?

Mani iedrošināja kāds cilvēks, kurš bija 
pamanījis piedāvājumu strādāt IDEJU 
MĀJĀ. Sākumā es domāju, ka nevarēšu, 
jo tas īsti nav tas, ko es biju mācījusies. 

IDEJU MĀJAI pievienojas jauna darbiniece
Nekad nebiju neko līdzīgu 
darījusi, un man likās, ka 
strādāšana ar projektiem 
- Latvijas mēroga un arī 
starptautiskiem -  varē-
tu būt diezgan sarežģīta. 
Un noteikti, ka visiem jau 
vienmēr gribas, ka tie, kas 
nāks strādā, ir jau ar piere-
dzi un ka viņi nav jāmāca, 
un ar viņiem, tā teikt, nav 
jāauklējas. Tāpēc es do-
māju, ka, nē, es jau neiešu 
traucēt. Būt par tādu dar-
binieku, par kuru visu laiku 
ir jāuztraucas un kurš visu 
laiku jāapmāca?! Bet tad 
mani iedrošināja, un es 
domāju… nu labi, par ļaunu 
jau nenāks, ja es aizsūtīšu 
pieteikumu. Nodomāju, 
ka tai jau nevajadzētu būt 
manai problēmai, ka es 
visu nezinu un  ka man ir 
maza pieredze. 

Bija patīkami, ka man 
atbildēja un deva  iespēju 
iekļūt nākamajā kārtā. Tā 
es izturēju visas atlases 

kārtas, ko komanda bija sagatavojusi. 
Uzdevumi bija interesanti un bija diez-
gan aizraujoši tos pildīt, jo tā nebija vien-
kārša atlase. Nedaudz bija jāpiedomā un 
jāpacenšas,  jābūt radošai. Bet par to, kā 
es šeit nonācu? - īstenībā pat grūti pa-
teikt. Piedāvājums likās varbūt nedaudz 
grūts un tāds, kuram bija nepieciešama 
uzdrīkstēšanās. Vēlāk runājot ar tevi, 
Ance, nospriedu, ka šis bija tas, ko es 
gribēju, ko es gaidīju. Ceru, ka to, ka man 
patīk šāda veida darbs un viss radošais, 
jūs novērtēsiet, un es spēšu darīt daudz 
jauniešu labā.

Tu minēji, ka neesi neko šādu mācīju-
sies, vai vari pastāstīt nedaudz par savu 
izglītību?

 Kā vidusskolēns es mācījos Liepājas 
mākslas un dizaina vidusskolā interje-
ra dizainu. Tāpēc lietas, ko es apguvu, 
varu izmantot arī tagad,  veidojot afišas. 
Varbūt esat jau kādu redzējuši IDEJU 
MĀJAS profilos. Tur aizsākās  dizaina lie-
tas. Pēc tam es mācījos Kultūras koledžā 
Rīgā reklāmu un sabiedriskās attiecī-
bas. Un pēc tam es nedaudz pastrādāju, 
jo domāju, ka nu izglītība man ir, varētu 
kaut ko padarīt, likt lietā. Bet viss negā-
ja tā, kā bija plānots, un tad es nolēmu 
turpināt studijas. Pašlaik paralēli darbam 
studēju Latvijas Universitātē komunikā-
cijas zinātnes. Uz skolu es eju sestdienās 
neklātienē. Tāpēc viss ir jāuzspēj un viss 
ir jāplāno, bet to visu var apvienot, iegūs-
tot ļoti vērtīgas zināšanas un arī pieredzi. 
Tāpēc ir jāmācās.  Un ir jāmācās tas, kas 
pašam patīk, lai  nākotnē  nokļūtu tur, kur  
pašam patīk.

Tu pieminēji, ka nekad iepriekš neesi 
neko līdzīgu darījusi. Kas bija  tas, kas 
tevi uzrunāja pamēģināt darbu ar jau-
niešiem, ja neskaita pamudinājumu?

Vienu reizi man bija sanācis strādāt 
ar jauniešiem, un tas bija Liepājā, bet 
tā bija tikai viena diena, un tas  bija kā 
tāds mazs projektiņš pasākuma ietvaros. 
Toreiz jau bija diezgan interesanti, jo es 
biju piesaistīta no malas, par cik tur va-

jadzēja angļu valodas zināšanas.  Tā bija 
laba pieredze, jo vienmēr komunicēt ar 
citu tautību cilvēkiem ir interesanti. Tas 
dod jaunas zināšanas, jaunu pieredzi 
par to, ka ir cilvēki, kas domā savādāk un 
viņiem arī domāšanas veids stipri savā-
dāks nekā mums. Viņi uzdrīkstas vairāk. 
Ir labi, ja vari kādam citam dot kaut ko 
no sevis. Es negribētu būt skolotāja, kas 
katru dienu  māca bērnus. Mācīt īsti ne-
varu, bet es varu  iedvesmot, kādu savu 
pieredzi pastāstīt kādam citam, un tā-
pēc man likās, ka šī būtu laba pieredze 
iegūt jaunas iemaņas, nostiprināt jau 
esošās un jautri pavadīt laiku. Man šķiet, 
ka jaunieši vienmēr ir atraktīvi un radoši. 
Domāju, ka arī ar Aizputes novada jau-
niešiem nebūs garlaicīgi.

Kādā no mūsu sarunām tu minēji, ka 
nekad iepriekš neesi nākusi uz IDEJU 
MĀJU. Varbūt  vari pastāstīt, ko šinī īsa-
jā laikā esi uzzinājusi, ko no malas nebiji 
redzējusi?

Nu viens ir tas, ka es pirms tam nebi-
ju bijusi šajās telpās. Tad, kad šeit mācī-
jos Mākslas skolā, viss bija savādāk. Te 
nebija tādas krāsas, kas ir šeit šodien un 
tādas foršas lietas, ko šeit var atrast. Arī 
tas viss,  ko jaunieši šeit ir sataisījuši un 
sanesuši. Vēl Ziemassvētku rotājumi pa-
likuši.  Te ir tāda forša radoša vide,  kuru 
toreiz, šeit mācoties mākslas skolā,  nu tā 
īsti nebiju izjutusi. Jā, bija šeit arī radoši, 
bet bija tā drūmāk. Tagad ir mūsdienīgi 
un patīkami uzturēties.

No darba praktiskākām lietām es ne-
zināju, ka ir tik daudz projektu,  kuros 
var iesaistīties un kurus patiesībā pats 
vari arī veidot un būt daļa no tiem. Man 
nebija ne jausmas, kā notiek brīvprātīgo 
meklēšana un cik īstenībā tas ir  atbildīgs 
un grūts process, kādi ir  riski,  kā jūtas 
jaunieši, kad viņi atbrauc šeit. Un mēdz 
būt tā, ka tas nav tas, ko viņi ir gaidīju-
ši. Tas ir viens. Un arī, protams, tas, ka 
Aizpute ir maza pilsētiņa, bet mēs savā 
starpā sadarbojamies arī ar citām iestā-
dēm un cenšamies viens otru atbalstīt, 
lai  projekti un notikumi Aizputē ir lielāki 
un  sasaistās kopā cits ar citu. Protams, 
ir vēl daudzas citas lietas,  par ko es biju 
pārsteigta un kas man bija jaunums, bet 
man pagaidām nenāk nekas prātā (sme-
jas) .

Tagad jau arī viss, es pieļauju, ka  šķiet 
nedaudz citādāks nekā tas būtu normā-
los apstākļos, jo tagad strādāt ir nedaudz 
grūtāk. Tā kā  viss ir attālināti,  mēs visu 
laiku esam pie datora. Gribas citādāk šīs 
lietas apgūt. Viss ir tikai caur papīriem, 
internetu, saitēm un visādām citām lie-
tām,  un tas vairs neliekas tik interesanti, 
kā tas būtu, ja mēs to visu apgūtu klātie-
nē kopā ar jauniešiem, kad viņi paši var 
pastāstīt kaut kādas lietas.

Vai vari nedaudz pastāstīt par savām 
interesēm, hobijiem? Viens ir dizaina 
lietas, ko minēji, bet varbūt ir vēl kas?

Jā, viens ir  dizaina lietas. Tā kā es arī 
esmu no tiem, kas ir pabeiguši mākslas 
skolu - gan Aizputes mākslas skolu, gan 
Liepājas mākslas un dizaina vidussko-
lu,  man viens  hobijs ir gleznošana un 
zīmēšana. Es nezinu, vai pie manis var 
vērsties pēc kāda padoma, jo pēdējā lai-
kā sanāk ļoti reti to darīt, bet sanāk. Un 
tas ir labi, jo tās lietas var apvienot arī 

ar dizainu. Vēl man  hobijs ir sportiskās 
aktivitātes dabā. Man ļoti kādreiz patika 
skriet, tagad īsti nav laika, bet plānoju at-
sākt. Un arī pārgājieni, kā arī visas lietas, 
ko var darīt dabā. Vienu brīdi biju ļoti ak-
tīva pārgājienos gājēja, bet, ja strādā un 
studē, vēl pie tam, ja studijas ir sestdie-
nās, tad tomēr ir jāatliek kaut kādas lietas 
uz vasaru. Un vēl es mācos fotografēt, 
ķert mirkļus ar kamerām. Cenšos pati ap-
gūt fotografēšanas pamatus, t.i.,   meklēt 
internetā un skatīties, un lasīt. Tā kā tā 
pašlaik tā ir tāda hobiju daļa, ko es tikai 
mācos, bet tas viss ir pašmācības ceļā un 
tīri tikai tāpēc, lai būtu apgūta kāda jauna 
lieta. Arī šo hobiju var sasaistīt atkal ar 
dizaina lietām. Tas viss iet kopā. Un vēl  
hobijs man, protams, ir grāmatu lasīšana, 
kas man arī ļoti patīk. Un tās nav zināt-
niskas grāmatas vai psiholoģiskas, bet 
gan romāni, jo man patīk atslēgt prātu un 
attīstīt sev vizuālo domāšanu. Manuprāt, 
tas tīri labi to attīsta, jo es cenšos vizuali-
zēt to, kas tur notiek.

Tu daudzas lietas apgūsti pašmācī-
bas ceļā . Vai tu labāk izvēlies skolu?

Tā kā man jau viena skola ir,  negribas 
situāciju, ka ir jāizvēlas starp pamatstu-
dijām un kursiem. Tāpēc es cenšos paš-
mācības ceļā. Daudzas lietas, veidojot 
dizainu, es apguvu pašmācībā, jo skolā 
iemācīja tikai pamata lietas, un tas jau 
bija pirms gadiem. Viss ir attīstījies, un 
nākušas klāt visādas jaunas funkcijas un 
"fīčas", ka gribot negribot ir jāmācās pa-
šam, jo uz skolu jau īsti vairs neiesi un 
skolotājam neprasīsi.

Kādi ir tavi lielākie mērķi, ko vēlies 
sasniegt?

Tagad man mērķis uz priekšdienām, ko 
man tiešām gribētos izdarīt, ir … IDEJU 
MĀJA, man šķiet, ka ir tāda vieta ar savu 
raksturiņu un savu auru. Es atnācu te un 
man likās, ka te tāds stiliņš iekšā ir un 
man gribas to iznest arī ārā no šīs mā-
jas. Tāpēc gribas pamainīt IDEJU MĀJAS 
vizuālo identitāti. Mēs jau aicinājām jau-
niešus iesaistīties IDEJU MĀJAS jaunā 
vizuālā tēla veidošanā, lai mēs varētu 
veidot vienotu komplektu, lai varam sevi 
reprezentēt un padarīt ar  kādām rakstu-
rojošām iezīmēm. Lai mūs atšķir no ci-
tiem. Jā, tas ir mans tuvākais mērķis.

Vai vari pastāstīt, kādi būs tavi pienā-
kumi IDEJU MĀJĀ?

Viena no lietām, ko es tagad IDEJU 
MĀJĀ darīšu, būs  nelielie pasākumi,  ko 
mēs organizēsim attālināti. Tie būs gan 
konkursu veidā, gan dalīšanās ar viedok-
ļiem, gan vienkārši parunāšanās. Tās būs 
tādas nelielas lietiņas, kas neprasīs arī 
ļoti daudz laika sēdēt pie datora, jo mēs 
tomēr gribam jauniešus nedaudz atraut 
no datoriem. Viņi jau ir noguruši. 

Tās būs mazās radošās lietiņas, kas 
liks jauniešiem nedaudz iziet ārā no mā-
jām un pabūt svaigā gaisā. Jā, un tad no-
teikti, tiklīdz būs iespēja,  organizēsim ko 
lielāku. Vēl ko es darīšu… tās būs arī  kā-
das dizaina lietas, bet to jau es vairākas 
reizes esmu minējusi,  un vēl, protams, 
palīdzēšu darīt projektiņus un būšu labā 
roka IDEJU MĀJAS vadītājai, cik nu vien 
varēšu.

(Informāciju sagatavoja un interviju 
veica IDEJU MĀJAS vadītāja  

Ance Tīmane)

IDEJU MĀJAS jaunatnes darbiniece  Elva Lubāne
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Kurzemes reģiona žūrija 
piešķīra veicināšanas balvu 
Kazdangas biedrības "Kodols" 
projektam, atzīstot to par vie-
nu no labākajiem reģionā un 
atzīmējot, ka realizētie pasā-
kumi ir aktuāli un daudzveidī-
gi, ar lielu sabiedrības iesaisti.

Projekta mērķis - veicināt ak-
tīvu un veselīgu dzīvesveidu,  
gan izglītojot  par veselīga uztu-
ra un  kustības nozīmi, bezatkri-
tumu saimniekošanu un dabas 
vērtībām, gan dodot pozitīvu 
impulsu un iespēju aktīvi dar-
boties sporta aktivitātēs dažā-

da vecuma Aizputes novada un 
kaimiņu pagastu iedzīvotājiem, 
tādējādi popularizējot Aizputes 
novada iedzīvotājus kā sportiski 
aktīvus, tīras vides  atbalstītājus 
Latvijā.

Projekta pasākumos aktī-
vi iesaistījās dažādu paaudžu 
iedzīvotāji no Aizputes un ap-
kārtnes novadiem. Kazdangas 
kultūrvide ar skaisto muižas 
parku, Dzirnezeru rosina iedzī-
votājus būt aktīviem, sportot, 
doties dabā. Aktivitātes bija 
ļoti daudzveidīgas: vingrošanas 
nodarbības, veselības diena, 

Biedrības "Kodols" projektam "Būt veseliem 
vingrojot, sportojot un izglītojoties!"  piešķirta 
Latvijas Pašvaldību savienības veicināšanas balva

Viena no "Kodols" īstenotajām projekta aktivitātēm 

Un atkal jāsaka tā - un nevajag nemaz tik daudz. Pavisam maz, 
pavisam nedaudz, lai maziņš nieciņš nestu prieku!

Februāra mēnesis pagājis, spēlējoties ar un ap sniegu. Ziemas 
priekus izbaudīja arī Cīravas kultūras nama Lācis, kuram kultūras 
namā bija palicis pavisam vientuļi, un viņš devās ārā, lai spēlētos ar 
sniegu. Lācis ar Facebook starpniecību iedrošināja arī pagasta ie-
dzīvotājus iet ārā, celt sniegavīrus, braukt ar ragaviņām un pikoties. 
Lācis ik pa laikam ievietoja nelielus video Facebook un aicināja pie-
dalīties nelielos konkursiņos ar iespēju tikt pie Lāča sagatavotajiem 
kārumiem.

Uz "Jautro deju" video konkursu iedzīvotāji nebija tik atsaucīgi, 
tomēr atradās daži drosminieki, kas iemācījās "grūto" deju un tika 
pie kārumiem. Paldies Dāvim Krastiņam, Karloviču ģimenei un Kļavu 
ģimenei par iesūtītajiem drosmīgajiem un mīļajiem video.

Lielu atsaucību ieguva "Sniegavīru konkurss". Bildes iesūtīja 22 
konkursa dalībnieki. Daži pat paspēja uzcelt vairākus sniegavīrus. 
Lai noskaidrotu, kurš tiks pie Lāča kārumiem, Lācis rīkoja izlozi kā 
rezultātā pie gardumiem tika Dāvis Jansons, Andris Elmārs Akots 
un Krista Petrova.

Izsakām pateicību visiem, kas atbalstīja Lāča idejas un piedalījās 
konkursos. Ja neesi paspējis noskatīties Lāča veidotos video, tad tos 
vari aplūkot Cīravas kultūras nama Facebook lapā vai arī Cīravas 
mājas lapā www.cirava.lv.

Uz Lieldienām Cīravas kultūras nama Lācis kopā ar Cīravas tūris-
ma informācijas centra vadītāju Sarmīti Brašu sagatavoja konkursi-
ņu, kurā Lācis sarunāja ar Cīravas Mežaparka Zaķi, ka viņš no 2.ap-
rīļa līdz 6.aprīlim ieskaitot, kokos sadēs krāsainas oliņas. Savukārt 
uzdevums bija šīs oliņas saskaitīt! Kas bija jādara? 1.Jābrauc uz 
Cīravas Mežaparku. 2. Jāpaņem "zaķa karte", kura atrodās "mazajā 
mājiņā" pie informācijas plāksnes. 3. Jādodas pa zaķa iezīmēto ceļu 
(kartē) un jāskaita krāsainās oliņas. Tas arī viss. Galvenais, lai jauka 
un aizraujoša pastaiga. Pēc Lieldienām tiks izlozēti trīs veiksminieki, 
kuri tiks pie garšīgiem Lieldienu gardumiem.

Kā esam pamanījuši  - klāt pavasaris! Laiks, kad sveicam sauli, 
gaismas, siltuma un auglības nesēju. Saules mirdzošie stari ļauj at-
plaukt visai dzīvai radībai. Pavasaris liek gavilēt arī dvēselei, piepil-
dot to ar prieku, un kur ir prieks, tur ir cerība un viss, kas sasilda dzīvi 
un dod tai jaunas krāsas!

Cīravas kultūras nama vārdā novēlu skaistu, saulainu, veselīgu un 
prieka pilnu Pavasari!

(Cīravas kultūras nama vadītāja Santa Matvijčuka)

Attālinātās aktivitātes kopā ar 
Cīravas kultūras nama Lāci

Konkursa dalībnieks Andris Elmārs Akots kopā ar karan-
tīnas sniegavīru

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
piešķīris 1300,00 EUR eiro fi-
nansējumu Aizputes novad-
pētniecības muzeja projektam 
""Pastaiga pa Aizputi pirms 
simts gadiem un šodien" angļu 
valodas versijas izveide", kas 
tika iesniegts "Muzeju nozares 
attīstības mērķprogrammā" šī 
gada janvārī. Projekta realizā-
cijai piešķirts arī Aizputes no-
vada domes līdzfinansējums. 

Šis projekts tiks realizēts, 
balstoties uz 2016. gadā VKKF 
finansētā un muzeja realizētā 
projekta bāzes, kura ietvaros 
tika izveidota muzeja mājas lapa  
www.aizputesmuzejs.lv, kuras 
viena no sadaļām  ir muzeja vir-
tuāla ekspozīcija "Pastaiga pa 
Aizputi pirms simts gadiem un 
šodien".  

Lai gan šīs ekspozīcijas  pie-
dāvājums ir atzinīgi novērtēts 
un publiski pieejams ikvienam 
pilsētas vēstures interesentam 
gan Latvijā, gan arī citviet pa-
saulē, tomēr vairākkārt nācies 
uzklausīt mājas lapas apmek-
lētāju atzinumus, ka būtisks 
ierobežojums informācijas uz-
tverei ir valodas barjera tiem, 
kas nepārvalda latviešu valodu. 
Tādēļ aizvadītajā gadā ar Valsts 
Kultūrkapitāla fonda piešķir-
to  3000,00 EUR finansējumu 
un Aizputes novada domes lī-
dzfinansējumu tika izveidota 
virtuālās pastaigas un muzeja 
informatīvās sadaļas vācu valo-
das versija. 

Martā ir noslēgts finansējuma 
līgums ar  Valsts Kultūrkapitāla 
fondu un uzsākts darbs pie 

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

Dabas skolas nodarbības, mak-
šķerēšanas sacensības, volej-
bola turnīrs "Es par volejbolu", 
velo orientēšanās brauciens pa 
Kazdangas pagastu, praktiskas 
nodarbības ekoloģiska veļas 
pulvera izgatavošanā un citas.

Biedrības "Zero Waste 
Latvija" pārstāve Laura 
Starostina stāstīja par tīras vi-
des saglabāšanu un par ieguvu-
miem, dzīvojot bez atkritumiem.

Dabas skolas nodarbībās 
bērni uzzināja par zivju uzbūvi 
un daudzveidību, vēroja zvēru 
pēdas, mācījās būvēt kukaiņu 
māju. Velobraucienā piedalījās 
8 komandas, volejbola turnīrā – 
8 komandas. 

Projekts deva iedzīvotājiem 
impulsu gan vides iepazīšanai 
un saudzēšanai, gan aktīvai 
sportiskai ikdienai. Kopā pro-
jektā piedalījās vairāk nekā 200 
iedzīvotāji. Aktivitātes vadīja 5 
novada jaunieši. Projekta va-
dītāja Ilze Holštroma. Izsakām 
pateicību projekta komandai 
par ieguldīto darbu!

Konkursu organizē Latvijas 
Pašvaldību savienības apvie-
nība "Sabiedrība ar dvēseli – 
Latvija". 

(Informāciju sagatavoja 
Attīstības nodaļas projektu 

vadītāja Biruta Konrāde)

tekstu tulkošanas angļu valo-
dā.  Projektā paredzēto  aktivi-
tāšu realizēšanā iesaistīta teks-
tu tulkotāja angļu valodā Terēze 
Strauta, kā arī IT speciālists 
Mārtiņš Uztics, kurš veidojis 
muzeja mājas lapas un virtuā-
lās pastaigas latvisko un vācis-
ko versiju. Projekta realizācijas 
gala termiņš - šī gada 31. de-
cembris.

 Realizējot šo projektu, esam 
priecīgi un gandarīti, ka  muzeja 
mājas lapas www.aizputesmu-
zejs.lv saturs un piedāvājumi 
tās apmeklētājiem būs pieejami 
latviešu, vācu un angļu valodās, 
tādējādi tiks vairota Aizputes un  
muzeja atpazīstamība  interneta 
vietņu lietotājiem, kas orientēti 
uz kultūrvēsturiskā mantojuma 
iepazīšanu un izpēti, un nodro-
šināta  kvalitatīva vēsturiskās 
izpētes materiāla plaša pieeja-
mība un publicitāte. Padarītais  
kalpos kā lielisks izziņas, pētī-
šanas un salīdzināšanas iespēju 
kopums un būs nozīmīgs un pa-
liekošs ieguldījums nākamajām 
paaudzēm.

(Aizputes novadpētniecības 
muzeja vadītāja Jolanta Berga)
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Šis ir laiks, kad daudzas lietas notiek savādāk, kā ierasts. Šogad Muzeju nakts būs 
citāda, ne velti šī gada Muzeju nakts tēma izvēlēta "Robežas".  Arī Aizputes novad-
pētniecības muzejs paplašina savas robežas un dosies ārpus muzeja telpām.

Muzejs plāno sagādāt orientēšanās spēli pa pilsētu, iepazīstot vietas, izzinot noti-
kumus, risinot dažādus uzdevumu, tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja kopīgi pavadīt 
laiku ar savu ģimeni. Aicināsim arī uz sarunām ar novadniekiem. Tās būs sarunas par 
dzīvi, par  uzdrīkstēšanos, par robežu paplašināšanu, par vērtībām.

Par Muzeju nakts pasākumu, kas notiks 15. maija pievakarē, aicinām sekot līdzi in-
formācijai  sociālajos tīklos, muzeja mājaslapā.

(Aizputes novadpētniecības muzeja muzejpedagoģe Māra Tīmane)

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.maijā.

Pirmo reizi sarīkots 
2013. gadā, šogad jau 
devīto reizi Latvijā tiks 
organizēts FIA Eiropas 
rallija čempionāta (FIA 
ERC) posms. Un arī šo-
gad Aizputes novads būs 
viens no retajiem, kas 
uzņems FIA ERC posmu 
Rally Liepāja, un kura te-
ritorijā tiks sarīkota daļa 
no sacensību ātrumpos-
miem. Eiropas kontinenta 
senākā rallija čempionāta 
notikumus 2021. gadā 
varēs vērot gada siltākajā 
laikā, uzreiz pēc vasaras 
saulgriežiem – no 1. līdz 
3. jūlijam.

FIA Eiropas rallija čempionāta 2021. gada kalendārā iekļauti kopumā astoņi pos-
mi, kuru norise paredzēta septiņās valstīs – čempionāts iesāksies Portugālē, turpinā-
sies Polijā, kam uzreiz sekos posms Latvijā, dalībniekiem piedaloties sezonas trešajā 
posmā un startējot sportiski tik sarežģītajos Talsu un Liepājas apkārtnē izveidotajos 
ātrumposmos. Pēc Latvijas posma norises dalībniekiem paredzētas vēl pieci ralliji – 
Itālijā, Čehijā, Portugālē, Ungārijā un Spānijā.

Būtiski pieminēt, ka līdz ar vadošajām FIA ERC ekipāžām, kuru rīcībā būs teju 300 
zirgspēku jaudīgās Rally2 klases automašīnas, dalībnieku rindas arī šogad papildinās 
jaunie rallija talanti, kuri startēs FIA ERC Junioru čempionātā. Ātrumposmos ar kolorī-
tajām aizmugures piedziņas Abarth 124 rally automašīnām startēs Abarth Rally Cup 
dalībnieki. Un Rally Liepāja iekļauts arī FIA Baltijas rallija trofejas izcīņā, iesākot šo 
trīs posmus garo čempionātu, kura uzvarētāji sezonas izskaņā aicināti piedalīties FIA 
Eiropas rallija trofejas izcīņas finālā.

Plašs starptautisko sacensību spektrs ļauj pamatoti sagaidīt arī atbilstoši plašu da-
lībnieku klāstu, kuru vēl vairāk papildinās Latvijas rallija čempionāta un Latvijas rallija, 
rallijsprinta un vēsturiskā rallija kausa izcīņas ekipāžas.

Visbeidzot sportiskā režīmā startējošajām ekipāžām pievienosies arī Youngtimer 
Rally dalībnieki, kuri startēs ar vismaz 30 gadus seniem automobiļiem. Šīs ekipāžas 
piedalīsies vēsturisko auto regularitātes sacensībās un noteiktos ceļa posmus veiks 
nevis iespējami ātrāk, bet gan iespējami precīzāk, tas ir, iespējami precīzāk, ievērojot 
leģendā noteikto braukšanas ātrumu. Piemēram, senākie spēkrati, kas pērn startēja 
sacensībās bija 1958. gada izlaiduma GAZ 21M un Jaguar XK150.

Aizputes novads uzņems FIA Eiropas 
rallija čempionāta posmu

Foto: FIAERC.com
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Alfrēds Jānis Veckājs 03.05.1936.-20.02.2021. Aizpute

Elga Lija Jēkabsone 01.05.1942.-21.02.2021. Aizpute

Guntars Gudermanis 25.09.1964.-22.02.2021. Kazdangas pagasts
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Aizputes novadā FEBRUĀRĪ reģistrētie 
mirušie iedzīvotāji:

Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi FEBRUĀRĪ

1 zēns un 4 meitenes
Mazajiem novadniekiem vēlam veselību un vecākiem – izturību!

Finanšu krāpnieki pēdējā gada laikā arvien aktīvāk izmanto visdažādākos veidus, 
lai iegūtu iedzīvotāju banku kontu piekļuves datus un izkrāptu naudu. Viņi zvana, 
raksta un ielaužas mūsu ikdienā ar skaidru plānu – pārsteigt nesagatavotus, izman-
tot apmulsumu un iegūt naudu vai personas datus. Tāpēc Finanšu nozares asociācija 
ir apkopojusi 8 būtiskākos padomus, kā neuzķerties uz krāpnieku ēsmām. 

1. Neizpaudiet bankas paroli un Smart-ID kodus, lai cik uzstājīgi tos arī neprasītu. 
Neievadiet kodus, ja vien pats neesat uzsācis darbību, kuras apstiprināšanai tie ir ne-
pieciešami. Šī informācija sargā jūsu naudu un identitāti digitālajā vidē

2. Nepakļaujieties steigai, agresijai un citiem krāpnieku psiholoģiskiem paņēmieniem! 
Šādos gadījumos nekavējoties pārtrauciet sarunu. Vienmēr esiet uzmanīgi, atbildot uz 
nezināmu zvanītāju zvaniem.

3. Ja saruna vai piedāvājums izklausās aizdomīgi un rada šaubas, pārtrauciet sarunu 
un zvaniet savai bankai uz tās oficiālo tālruņa numuru. Izskaidrojiet situāciju bankas 
darbiniekam, un viņš pateiks, vai zvans bija krāpšanas mēģinājums, un paskaidros, kā 
rīkoties. Piemēram, viens no aizdomīgiem rādītājiem ir, ka zvanītājs nerunā latviešu va-
lodā, lai gan stādās priekšā kā Latvijā pārstāvētas organizācijas vai iestādes darbinieks.

4. Ja saņemiet negaidītu e-pastu, pārliecinieties, kurš ir tā patiesais sūtītājs. Nereti 
sākotnēji rādās, ka ziņa ir no bankas, taču, pārliecinoties, kas slēpjas zem <adreses>, 
redzam, ka tā ir viltota. 

5. Izpētiet pievienoto interneta saiti, pirms uz tās klikšķiniet. Nespiediet uz e-pastā 
vai īsziņā norādītās interneta saites, ja neuzticaties sūtītājam! Banka nekad nesūtīs in-
ternetbankas saiti SMS veidā. Tāpat, ievadot pieejas kodus internetbankā, jāpievērš uz-
manība mājas lapas adresei. 

6. Ja piedāvā investīcijas ar 0 risku un milzu peļņu, tā ir krāpnieku ēsma. Ne velti saka  
– par brīvu ir tikai siers peļu slazdā. Jo lielāku peļņu sola, jo lielāki ir iespējamie zaudēju-
mi. Vienkāršs veids, kā pārliecināties par piedāvājuma patiesumu, ir meklēt informāciju 
Google par attiecīgo uzņēmumu un investīcijām.

7. Regulāri pārbaudiet izejošos maksājumus no sava konta! Uzstādiet ienākošus pa-
ziņojumus par izmaiņām kontā vai pārbaudiet konta pārskatu pēc iespējas bieži, lai āt-
rāk pamanītu aizdomīgus darījumus. Tā jūs nevarēs pārsteigt ar maldinošām ziņām par 
darbībām kontā, jo būsiet labi informēts.

8. Neatsaucieties aicinājumiem instalēt programmatūru savās viedierīcēs. 
Banku vai investīciju uzņēmumu darbinieki nekad neaicinās instalēt papildu program-

matūru jūsu viedierīcēs, lai palīdzētu veikt ieguldījumus. Ar tām krāpnieki iegūst piekļuvi 
ierīcei un izkrāpj naudu. 

Un tomēr, ja gadās pakļauties spiedienam un pieļaujat iespēju, ka esat izpaudis savus 
internetbankas datus krāpniekam, nekavējoties vērsieties bankā! Vienmēr ziņojiet arī 
policijai par iespējamajiem krāpšanas gadījumiem pat tad, ja neesat kļuvis par krāpnie-
ku upuri! Ja esat apkrāpts, iesniedziet iesniegumu tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai 
elektroniski portālā Latvija.lv.

8 padomi, kā neuzķerties uz finanšu 
krāpnieku ēsmām

Muzeju naktī muzejs plāno paplašināt 
savas robežas


